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PVCI „7R1STIUM VINDOBONA ET
RÓMA" A „BOŽÍCH BOJOVNÍK"

JOS. SVATOPLUKOVI MACHARQVl
jiipiSHji eské vzdláni druhého diltt

Denisova „Konce saiiioslatnosíi eské".

Mimo odvké nepátele našeho národa, Víde a ím,
smle a neohrožen odkrýváš a potíráš, drahý miste,

druhého nebezpenjšího vraha, naše vnitní ne-

dostatky a neduhy mravní a spoleenské, jež tepeš

a mrskáš bitkou a žhavou satirou. Titíž nepátelé,

kteí zhubili naši státní samostatnost, se stejnou

bdlostí a silou ukládají o zmar a zhoubu nového

našeho života národního. Teba být proti nim na

bdlé stráži, k niž vyzýváš a burcuješ svým
mocným slovem a vzorem.

Dr. Jindich Vanura.





ARNOŠT DENIS.
Nástin životopisný napsal dr. Jindich Vanura.

K. A. Saint-René Taillandier, L. Le-

ger a A. D e n i s — th to jména srdci eskému
drahá, jimiž vyznait lze radostný, ba pekvapující

pokrok v úsilí o poznání djinných osud národa

eského ve Francii.

Tak žalostný byl úpad národa eského v XVII.
a XVIII. století, že se sama existence jeho vytra-

tila z vdomí uencv a státník francouzských

v dob XVIII. a v p^^'ních desítiletích minulého

století. V historických a politických spisech této

doby, pokud se inila zmínka o Cechách, vlast naše

pokládána za provincii nmeckou, Praha za msto
nmecké, jazyk eský splétán s cikánštinou a p.

V iré tm nevdomosti literárních kruh fran-

couzských o národu eském první zá svtla a pravdy
padla studií slavného K. A. Saint-René
Taillandiera r. 1843 uveejnnou v slavném
sborníku Revue des deux mondes. (,,Nynjší stav

vzdlanosti v Nmcích.") Cestou do zemí podunaj-

ských a poznáním literárních prací Slovan rakou-

ských, slavný uenec francouzský odhaloval tu

svým krajanm pravý obraz státu rakouského a

projevy vroucí sympatliie provázel snahy národního

obrozeni Slovan rakouských a uherských.
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v stejnou skoro dobu George Sandová
v historických svých románech „Consuelo" a

„La comtesse de Rudolstadt" (1842 —1843)

na základ starší práce Lenfantovy (1718) první

se posta\ala na odpor povstem znešvaujícím

bojovníky Táborské a vdce jejich Žižku, „muže
nesmrtelného, jenž bojoval za veliké idee, jichž

hájení také Francouzi pokládají sob za est a zá-

sluhu". Nadšeného obdivu a uznání dostalo se

brzo potom mistru Janu Husovi od katolického

bohoslova Boisnormanda de Bonne-
chose (-j- 1875), v díle „Les réformateurs avant

la reform du XVI. siecle" (Paíž 2 sv. 1844) a ve

vydání list Husových (1846). Pozoruhodná jsou

z této doby též slova L. B 1 a n c a o významu
muedlníka kostnického v úvodu jeho liistorie revo-

luce francouzské (2 sv. 1847).

V letech padesátých a šedesátých S a i n t -

René Taillandier nepestal v proslulé

„Revue des deux mondes" obecenstvo francouzské

seznamovat s kulturními snahami a pokroky národa

eského i druhých kmen slovanských. Z jeho vý-

borných studií zvláštní pozornosti zasluhuje rozprava

„Djiny eské a eský djepisec Fr. Palacký"

(1855), v níž poprvé v literatue francouzské vylíen
vývoj národního znovuzrození eského a slovy

nadšeného obdivni vyloženy zásluhy Dobrovského,

Jungmana, Presla a Palackého.

Zatím politickými událostmi evropskými pi-
pravován obrat veejného mínní ve Francii. Válkou

italskou a událostmi, které se pipravovaly v N-
mecku, pozornost národa francouzského víc a víc

obracována k Rakousku. Stykem s emigrací polskou

r. 1863 vzbuzen nový pracovník na poli studií

slovanských ve Francii v osob L. L e g e r a.



Zásluhy tohoto nadšeného slavisty írancouzskélio

jsou v Cechách píliš známy, o jeho spisech naše a-
sopisy pinášely vždy pilné zprávy, takže neteba
nám vyítat obšírnou jejich adu. V djinách
eských není asi jména slavného, kterého by se

Leger nebyl dotekl v svých studiích, projevujících

vždy úplnou znalost vci a horoucí sympathii

k našemu národu. Spisy Legerovy nejsou ani píliš

obšírné, ani píliš nákladné, kupují se pilné a —
tou. Zvlášt velikou zásluhu Leger si zjednal

djinami mocnáství rakousko-uherského uveejn-
nými ve sbírce Duruyov ,,Histoire universelle"

(1878). Nelze ani ocenit neobyejných zásluh, jež

si Leger zjednal o zdomácnní studií slovanských

ve Francii. Jím dokonána konen promna ve

smýšlení obecenstva francouzského, v em hlavní

podporou byly ovšem okolnosti politické. Po roku
,,hrozném" (1870) nemohlo se mluvit o sympathiích
nmeckých. Ve chvíli obratu rozhodného Leger stal

se ve Francii apoštolem spojenství slovanského a

v díle tomto pokrauje se vzrstající vážností a

horlivostí vždy mladistvou.

Od let šedesátých množí se práce historické

iK'bo politické vnované Cechm. Stai"ý pítel Cech
Saint-Rcné Taillandier (j 1879) r. i86g

uveejnil znamenité dílo ,,Tchques et Magyars,
Bohéme et Hongrie au XV.—XIX. siécle", v nmž
dokazoval stejnou oprávnnost národa eského
s maarským ve správ a zízení íše Habsburské.

O zkáze protestantismu v Cechách pozoruhodné dílo

napsal R. Reuss (1868), o válce 3oleté (1878)

a o nábož. vcech XVL st. (1886), pojednal Ch a r-

v e r i a t na základ prací Gindelyho. Ve velikém

díle Jul. Zellera ,,Histoire AUemagne" ást
vnovaná reformaci eské vyložena zvláš obšírn
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a svdomit. Michiels, Asseline, Laveley
Valfrey, Daniel Lévy, Marbeau,
H i m 1 y a j. vyznaují celou adu prací historických

a politických o djinách a ústav naŠí íše, v kte-

rých zajímavé a pouné kapitoly vnovány jsou

národu eskému.
Mezi uenci, kteí si studium svta slovanského

zvolili za úkol životní, vyniká však nad jiné muž,

jenž svým duchem i srdcem pilnul k národu eskému
a vnovav studiu a vylíení djin esk3'ch nejlepší

své síly — Arnošt Denis.
Arnošt Denis narodil se 3. ledna 1849

v mst Nimes, v kraji jihofrancouzském, který býval

jevištm nejprudších boj politických a zvlášt nábo-

ženských. Pochází z rodiny, jejíž pedkové náleželi

k starým Camisardm. Za svého mládí slýchal o bílé

reakci po roce 1815 (,,la terreur blanche"), jíž málem
by byli za obt padli jeho dd a babika. Roku 1867
pijat byl do paížské školy normlní, aby se poteb-
ným tíletím pipravil ku proíessue lycejní nebo
gymnasijní. Již za tchto studií konaných s vyzna-

menáním Denis smýšlel po republikánsku. Pro

úastenství pi pohbu Viktora Noira, francouzského

literáta, zasteleného r. 1869 od prince Petra Bona-
parta, hrozilo mu vylouení z ústavu, jemuž unikl

jen laskavostí editele ústavu Bouilliho.

Když brzy potom vypukla válka francouzsko-

pruská, mladistvý Denis žádal za dovolení jí se

úastnit. Ale odmítnut byl úsmšn listem tehdejšího

ministra vojenství, že Francie k vítzství svému
nepotebuje jeho pomoci. Když se však Francii, do-

stalo porážek, nebylo pekážky a Denis pijat byl do

7. praporu pších stelc, s nímž se úastnil tažení

voje Vinoyova (ústupu od Mezirsu k Paíži a

obrany hlavního msta (1870—1871). Po ukoneni
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války dosáhl hodnosti uitele djepisu na lyceu

a poslán byl do Bastie na Korsiku,

Ale touha po práci vdecké pivedla Denise
znovu do Francie. O prázdninách 1872 vrátil se

do Paíže, kde doten byl ruchem snaživých vla-

stenc, ktei poznavše nedostatky zhroucené správy
Napoleonské, hledli napravit zlo a za tím úelem
mínili uinit jakousi pehlídku Evropy a zvlášt se

seznámit se svtem nmeckým a slovanským. Denis
pocházeje ze staré hugenotské rodiny usedlé v kraji

jihofrancouzském, který válkami náboženskými utr-

pl práv tolik jako Cechy, piváben bjd zemí,

z které vyšli pedchdcové reformace. O svém zámru
radil se s editelem školy normální P. A. Bersotem,

od nhož se mu dostalo povzbuzení a podpory pí-
mluvou u ministerstva vyuování, že obdržel jedno

z nkolika práv tehdy založených stipendií ce-

stovních,

S nadšením horoucím, ale pípravou nevalnou

mladý nadšenec francouzský picházel do vlasti

Husovy. O eském národ nevdl víc, než eho
se doetl ve spise Laboulayov o Nmecku a zemích
sousedních (1856) a v nkterýcli studiích Legerových,

eského jazyka neznal a nminu jen chatrn.

V Praze nadšení jeho ponkud bylo oteseno, ale

vzpružilo se znova styky s pedními historiky našimi

a rychlými výsledky podnikané práce. S radostí,

úctou a vdností prof. Denis vzpomíná na vzne-

šenou a pevnou povahu nejslavnjšího djepisce

eského národa Fr. Palackého, na píze jeho a rady,

jimiž od nho uveden byl ve studium pramen
doby husitské.*) Universitní tení Hoeflerova a

*) O svých stycích s Palackým Denis uveejnil dojemné
a velé vzpomínky v Památníku na oslavu stých naro-

^zenin Františka Palackého (i898)
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Tomkova nevábila mladistvého cizince, jenž spíše

prací soukromou hledl zjednat základy ku píští

své práci vdecké. Palackého Djiny národu

eského ve vzdlání nmeckém byly denní etbou
jeho. Uitelem eštiny byl mu proslavený pozdji

básník Jaroslav Vrchlický a pokroky jeho byly

tak znamenité, že v tetím roce pobytu svého

vedením kandidáta professury J. Režábka jal se

uit ruštin. Prospšné a povzbuzující byly mu
styky pátelské s mladistvým Konst. Jirekem,
který práv tehdáž pipravoval djiny bulharské a

podivem naploval ho mnohostrannou svou ueností.

Milou svou povahou Denis získal v Praze hojn
pátel, nejveleji pak pilnul k rodin prof. Sobslava
Pinkase, horlivého pítele a šiitele jazyka fran-

couzského v Praze. S. Pinkas jako výborný malí
ztrávil dlouhá léta ve Francii, jeho cho byla rozená

Francouzka a ob dítky jejich se narodily ve

Francii. Dm Pinkasv v Jené uUci byl Deni-

sovi vítaným útulkem, kde nalézal „kousek

Francie".

V PrEize Denis ztrávil ti léta (od listopadu 1872

do ervence 1875). Bylo to nedlouho po válce

francouzsko-nmecké, kdy se sympathie eského ná-

roda pro nešastnou Francii osvdily zpsobem do-

jemným. Ký div, že dobu pobytu svého v Praze

prof. Denis pokládá za nejkrásnjší svého života,

že upímnou láskou pilnul k zemi eské a že dozrál

v nm úmysl život svj obtovat historiografii

eské a svým krajanm vylíit djiny národa
eského a pispt tím ku poznání svta slovanského

ve Francii. Ku práci té vykonal v Praze pilnou a

dkladnou pípravu vdeckou. Do Francie vracel se

jaJcožto mladý, nadaný slavista, jenž se nejen sezná-

mil dkladn s jazykem eskvm. ale nauil se i ruštin,
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bez nesnázi etl polsky, pokoušel se I o bulharštinu

a pinášel s sebou do své vlasti práci o Husovi.

Návrat jeho do Francie padl do doby, která

byla píkrým kontrastem naproti štstí v Praze

zažitému. Francie byla v tuhém boji s reakcí: strana

royalistická. vším úsilím hledla si zajistit vítzství

pi volbách, aby se pokusila o obnovu monarchie

královské. Denis poslán byl v íjnu 1875 za pro-

fessora na lyceum do Chambéry, ale brzo vyhlášen

za nebezpeného republikána a na žádost prefekta

v msíci prosinci zproštn svého úadu. Obdržel

sice nové místo na lyceu v Carcasson, ale zápasem

s reakcí váben byl k innosti politické i chtl se

již ucházet o mandát poslanecký.

Na štstí pro studium slavistiky ve Francii

neprovedl toho zámru. Roku 1876 nová vláda

francouzská, na píšt již republikánská, nabídla

Denisovi místo pii lyceu Bordeauxském. Pijetím

jeho nabyl pokojné chvíle a mohl dokonit práci

svou o husitské dob djin eských. Roku 1878

vydáno v Paíži jeho první velké dílo ,,H u s s

et la guerre desHussites" (505 str. ve

velké 8**). Spisem tím a latinskou rozpravou ,,D e

Antonio M a r i n i" ucházel se o titul doktora

vd (docteur-s-lettres) na fakult paížské. Dílo

mladého uence francouzského zpsobilo pravý úžas

mezi starými examinátory na Sorbon, ježto málo-

který z nich znal podrobnji djiny eské. Z listu

oitého svdka disputace (soutenance) Denisovy

inženýra Ladislava Staka (j 1884) prof. Sob. Pin-

kasovi zaslaného dovídáme se o zajímavé episod

této zkoušky veejné. ,,Zdali pak víte, pane kandi-

dáte, že byste býval jist upálen, kdybyste se byl

v XV. století na tomto 'míst zastával vci husit-

ské, ]ak to iníte dnes?" Denis nemeškal a vhodn



i vtipn odpovdl: „Vím též, že onm stateným
husitm a vítzným jejich zbraním dkuji, že dnes

nebudu upálen." Odpov zpsobila pohnutí a

pochvalu etn shromáždného posluchastva.

Titulem doktora vd Denis nabyl práva vy-

uovat na universitách. Od té doby život uence
našeho byl mén pohnutý. Byv r. 1879 jmenován
uitelem pi škole normální (maítre de conference)

v Bordeaux, pozdji se stal professorem cizích

literatur v Grenobl, odkud se roku 1886 vrátil

do Bordeaux jakožto professor historie na Uterámi

fakult. Roku 1882 pojal za manželku slinou a

vzdlanou dceru známého professora chemie na
Sorbon Friedela, rozeného Elsasana. S mladou svou

choti navštívil r. 1885 znova Prahu, aby jí ukázal

vlast národa, jejž si zamiloval a jehož djinám se

vnoval s nejvtším zápalem.

Postup a pokrok díla Denisova v djinách
eských vyznaen byl brzo adou nových spis.

,,Les Origines de 1' Unit des Frres
b o h é m e s" (Poátky Jednoty bratí eských)
(Angers 1885, 71 v 8") a ,,G e o r g e s d e Podlé-
b r a d. La Bohéme pendant la seconde moitié

du XV. sicle" (Jií z Podbrad. Cechy za druhé

polovice XV. století) (Paris, 1887, 135 v 8) byly

jako prpravná studia k novému velikému dílu:

,,Fin de 1' i né p e n d a n c e bohéme",
(Konec samostatnosti eské) vydanému v Paíži

ve dvou svazcích: I. Georges de Podiébrad, les Ja-

gellons (stran VI a 429, v 8); II. Les premiers

Habsbourgs, la défenestration de Prague (tamže,

stran 563).

Vedle své hlavní práce o djinách eských
XV. a XVI. století prof. Denis v Bordeaux byl

i 'inak literárn inný. Z ništiny peložil Historii
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literatur slovanských od Piplna a Spásovle, z eštiny

Djiny bulharské Konstantina Jireka. Ve velikém

díle o djinách svtových od IV. století po naše

dni (Histoire generále du IV. sicle á nos jours)

ízeném A. Laviseem a A. Rambaudem, Denis

v 1. 1893—1895 v nkolika kapitolách vypsal stedo-

vké djiny východní Evropy (Slovan, Litevcv a

Uhr) a djiny nmecké za reformace a ticetileté

války. Ve skvostném spise La France á Moscou
(Francie Moskv), vydaném r. 1891 za píležitosti

francouzské výstavy moskevské od pedních slovano-

fil ve francouzském svt vdeckém a umleckém,
Denis uveejnil duchaplnou studii L' a v e n i r

de la Russie et de la France (Budouc-

nost Ruska a Francie) projevující dkladnou znalost

svta slovanského a zvlášt djin ruských. V od-

borných revuích a v Annálech fakulty Bordeauxské

uložena je hojná ada Denisových lánk kritických.

Zrovna v dob, kdy Denis pokroil znan
v pípravách k vypsání nových djin eských,
dostalo se mu vdného a estného povolání za

professora nejnovjších a souasných djin evrop-

ských na vysokém uení paížském po znamenitém
historiku A. N. Rambaudovi, jenž se r. 1896 stal

ministrem vyuování. K úkolu tomu pinášel Denis

nejlepší výzbroj vdeckou, získanou za tíletého

s\ého pobytu v Praze, zejména dkladnou znalost

jazyk slovanských a jazyka nmeckého, jimiž

zjednán mu pístup ku pvodním pramenm
historickým. Plodem nové pilné práce byla dv
veliká díla o nových a nejnovjších djinách n-
meckých a eských.

V 1. 1896—1906 vydány ti svazky o djinách
národa nmeckého od r. 1783 do r. 1871 v dob roz-

vratu a zániku staré íše nmecké, kdy z ssutin jejích
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vyrstal nový život národní zásluhou výborných

básník a filosof nmeckých, z jejichž práce tžili

znamenití státníci pruští k vybudování nové iše

nmecké pod žezlem Hohenzollerským.

R. 1901 vydán ve dvou objemných svazcích

nejdležitjší spis Denisv o nových djinách
eských: ,,La Bohéme aprs Montagne-
B 1 a n c h e (Cechy po Bílé hoe) vyliující mistrn
nejhlubší úpadek státu a národa eského po bitv
blohorské a obrození a vzrst národa eského od

doby oprav Marie Teresie a Josefa II. až po dobu
nejnovjší.

Ale nové cíle a plány vytýká prof. Denis

svým pracím a snahám vdeckým. Jakožto nástupce

A. N. Rambauda, jenž se zálibou a zdarem obíral

se djinami ruskými, za pedmt nového svého

badání zvoUl si djiny Ruska XIX. století, o nichž

poslední léta koná svá tení na Sorbonn. Mimo to

ve zvláštním díle chce vylíit vývoj svta slovan-

ského od r. 1750 až po naši dobu. Chystaná pí-

ruka djin slovanských od nejstarších dob po

naše asy bude výbornou pomckou poslucham
universitním i širšímu obecenstvu.

V pítomné dob prof. Denis pracuje o novém
vzdlání svého prvního spisu o Husovi a válkách

husitských podle pokroku nového badání vdeckého
o této dob, tak že se ve dvou asi létech dokáme
druhého vydání tohoto díla. Mimo to slíben nám
spis o K. Havlíkovi, jehož krásný obraz vy-

líený v 2. svazku ,,Cech po Bílé hoe" svdí
o lásce a obdivu autorov k neohroženému žurna-

listovi a buditeli národnímu. Jak piln prof. Denis

si všímá všech zjev v historiografii eské, uka-

zuje ada referát, kritik a nekrolog, kterouž uve-

ejnil v odborných revuích francouzských.
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Svt slovanský v prof, Denisovi nalezl d-
kladného znatele a vroucího pítele. V tžkých jeho

zápasech asto se ozývá z kathedry sorbonské

nebo z tribuny enické i z arény žumaHstické

ohnivé slovo Denisovo na obrsuiu vci slovanské.

Vzpomeme na výmluvnou jeho apologii proti

násilnému a nedstojnému listu Momsenovu o Ceších

jakožto apoštolech barbarstva (1897). Stejn úinn
vystoupil na obranu Polák proti vlád ruské

v otázce odtržení Cholmska od zabrané ásti

bývalého království polského. Mocný jeho protest

ozval se proti tak zvanému velezrádnému processu

v Záhebe. Prof. Denise nalézáme v ele akce ku

postavení pomníku emigrantu a nejvtšímu básníku

polskému A. Mickiewiczovi v Paíži. Jeho zásluhou

založen Institut études slaves a Association

Francoslave, jeho podporou se zavádjí pednášky
o eské literatue na vysokém uení paížském.

Zkiátka vše, co se ve Francii za poslední dobu

koná ku prohloubení vdomostí o svt slovanském

a k upevnní a utužení duchovních jeho styk
s národem francouzským, má bud podnt a p-
vod neb mocnou ochranu a podporu v prof. De-

nisovi.

Ve vážné a plodné práci a ne v prázdných

a jalových demonstracích slavofilský náš uenec
shledává bezpenou záruku sbratení francouzsko-

slovanského. Když za loské návštvy poselstva

mstské rady pražské v Paíži prof. Denis nemoha
odmítnout estného pozvání úastnit se poádané
hostiny, svj soud o podobných projevech vyslo-

vil formou žertovnou ale ožehavou k jednomu

z eských posl: ,,Podali jste nám výtené dcjeuner,

ale kdybyste na míst hostiny podah stipendium

mladému filosofovi, jeho práce byla by zajisté
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plodnjší nežli toasty, které jsme pronesli." S ra-

dostí vítá prof. Denis v svém dom naše mladistvé

krajany, kteí za píinou svých studií, a histo-

rických nebo jazykových, potem dnes vždy hoj-

njším picházejí do Paíže. Živého povzbuzení a

všeliké podpory dostává se zejména mladým našim
historikm, jak víme ze zpráv a prací L. Hofmanna,
VI. Kybala a L. Gliicklicha. Od Hofmanna, jenž

r. 1900—1901 byl posluchaem Denisovým na
Sorbonn, máme vrný a pkný obraz našeho

pítele jakožto výborného uitele universitního:

,,Denis i na kathede je zjev vysoce sympathický:
pednes jeho je klidný a velmi jasný, tón vypravo-

vací, ale myšlenka je vždy uritá a stanovisko vždy
ve výši a nad celým proudem. Denis není rhetor,

ale jeho umní i vdní historické je krásn spojeno

s jemným taktem paedagogickým. *) Svou v-
deckou i uitelkou inností prof. Denis náleží ku
pedním ozdobám slavných vysokých škol fran-

couzských.

V rozsáhlé vdecké práci Denisov pedním a

mistrným dílem zstane povždy jeho veliká trilogie

o djinách eských Hus a válka Husit
(1878), Konec samostatnosti eské
(1891) a Cechy po Bílé hoe (1901).

Cena a dležitost historického díla Denisova
pro nás Cechy rostla každým svazkem. Pdu nej-

pipravenjší ml Denis pro svj první spis

Huss et la guerre des H u s s i t e s,," ve

sbírkách pramen a v djinách Palackého jakož

i v tetím svazku Tomkových „Djin msta Prahy".

*) L. Hofmann, ,,0 organisaci historického
studia na vysokých školách v Paíži" vas
C. Hist. 1902, str. 301.
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Vliv Palackého jeví se také v celém tomto díle

mladého historika francouzského. Škoda, že autor

v druhé ásti o válce husitské nemohl užít tvrtého

dílu Tomkových Djin msta Prahy, jenž 1878 r.

vyšel zárove s dílem Denisovým, Že v domácí

literatue mli jsme klassická díla o dob husitské,

nebyla pocítna poteba eského pekladu prvotin

-

ného díla Denisova, a ovšem pijato bylo s pochva-

lou veUkou od naší kritiky.

Jinak bylo s druhým dílem Denisovým ,,F i n

de rindépendance bohém e." Pro djiny
XV. stol. francouzský historik nalezl výborná

zpracování v historiografii eské u Palackého a

Tomka pro dobu Jiího Podbradského, u Golla

pro djiny Jednoty bratrské, u Palackého a Rezka
pro dobu Jagielovc. Ale pro další djiny XVI. a

XVII. stol. nebylo do té doby soustavného vylíení

v literatue eské a Denisovi nezbylo než tžce
sbírat látku rozptýlenou a samostatn ji zpracovat.

V ,,Konci samostatnosti eské" poprvé vylíen
všecken mravní a spoleenský úpad našeho národa
a vystiženy jeho píiny a následky v katastrof

blohorské. ,,Odkládáme spis Denisv," napsali jsme
v své úvaze o tomto díle v Masarykov ,,Athenaeu"

(1891 str. 254.) „s hlubokým pohnutím a otesením.
Tak vrn a pravdiv v historiografii naší nebylo

posud ukázáno na koeny zla, jímž zahubeny byly
výsledky veUké doby husitské. Francouzský uenec
vykonal národu našemu službu, jakou Polákm
liistorikové ruští, kteí vnitními píinami vysvthh
pád íše polské. Co podoby v píinách tch mezi
obma národy! Snahy Jednoty bratrské o reformu
v národ eském v pedveer pádu státu eského
nepodobají-U se snahám vlastenecké strany polské

v pedveer pádu íše polské? A r.edojímá-li pád
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obou národ tragicky, že vlnou starých chyb a

nepíznivými okolnostmi zahraninými dje se

práv té chvíle, kdy se od nejlepších s)mv obou
národ pokusy konaly o napravení starých ne-

dostatk ?'''

Není divu, že druhý spis Denisv o djinách
eských pijat byl od kritiky eské s pochvalou

ješt vtší a že vysloveno zárove pání, aby pe-
ložen byl do jazyka eského. Úkolu toho s radostí

ujal se pisatel této biografie, netuše obtíží, s kterými

se potká vydání eského pekladu. Pesné vdecký,
nestranný a objektivní spis Denisv narazil na
odpor mocných initel, kteí v okolnosti, že autorem
díla je historik víry kalvínské, podzírali tendenní
dílo protikatoUcké a za povstné správy místo-

držitele hrabte Frant. Thuna zakroili proti vydání

eského pekladu. První sešit ,,Konce samostatnosti

eské" vydaný nákladem Buršíka a Kohouta byl

konfiskován a pekladatel, na njž již díve žalováno

jako na josefinistu, helvetu a masarykovce, „ze

služebních píin" peložen z Kolína do Hradce
Králové pod dozor biskupské konsistoe. Konfiskace

tato udala se zrovna v dob, kdy prof. Denis zavítal

do Prahy na jubilejní výstavu. Ješt za pobytu jeho

v Praze zrušena však konfiskace, když státní zastu-

pitelstvo poznalo bezdvodnost obžaloby a peklad
eský vyšel r. 1892 v 22 sešitech bez další pekážky.

Když v úvod ,,Konce samostatnosti eské"
prof. Denis sliboval v píštím svém díle vylíit

nové a nejnovjší djiny eské, sotva kdo vil
v možnost splnní slibu toho. Vždy ani v literatue

naší nebylo uinno pokusu o úplné vylíení novo-

dobých djin eských. Politika státoprávní let

60—80tých, pehlížejíc dobu nejhroznjšího úpadu
našeho národa v XVII. a XVIII. století, se eálibou
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se pferiá?e!a do doby státní samostatnosti eskd,

jak vylíena byla v klassickém dOe Palackého.

Vedoucí kruhy vdecké a politické nedbaly toho, že

Gindely, vyhlédnutý nástupce Palackého, v svých

pracích záhy sveden byl z djin eských k líení

diplomatických a kabinetních styk celé západní

a stední Evropy v dob ticetileté války, neposta-

raly se o nápravu toho a Rezkovi, jenž se v letech

8otých sám oddal studiu XVII. století, nedostalo

se od nich žádné podpory hmotné ani mravní.

Veejnost naše snesla docela lhostejn, že pokrao-
vání díla Rezkova ujal se redaktor nenávidného
nkdy hstu úedního J. Svátek, více dilletant

v historii nežli odborný uenec. Ani o vydání
pramen historických pro tuto dobu nebylo dosta-

ten peováno a zejména archiv zemský, založený

podntem Palackého ke shledávání a vydávání
pramen k novým djinám eským, neplnil tehdáž
nadjí v nj skládaných. Jeho publikace „Snm
eských" vydávána tempem zdlouhavým a zp-
sobem vdecky neuspokojivým. Historikové mladší

(Kalousek, GoU) vábeni velikým vzorem díla

Palackého vnovali svou práci prohloubení starších

djin národa eského. Jaké osudné následky ml
nedostatek PxOvých djin eských pro veejný život

politický, poznah jsme z nezdar jeho v rozhodných
chvílích obrat soustav vládních v minulém století

(1848, 1861, 1868, 1871), kdy vytýkány snahám
eským píUš vysoké mety a cíle, k jichž dosažení
nestaily síly národa, jenž 200 let úpl v duchovní
a tlesné porob.

Zatím co u nás híšn zanedbáváno bylo psto-
vání nových djin eských, ve vzdálené Francii

pítel našeho národa podivuhodnou energii ducha
svého a železnou pílí pracoval o djinách moderních

II
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Cech a po dvanáctileté usilovné práci r. 1901 vydal
dva objemné svazky svého tetího díla ,,L a B o h é m e

depuis la Montagne Blanche".

Mohutný je kontrast mezi obma svazky tohoto

díla. V prvním vylíen jest úpad staré stavovské
ústavy eské po bitv blohorské, hmotná a duchovní
zkáza národa eského, zpsobená bezcitnými vítzi;

teprve ze ssutin zbytk stavovského státu, odstra-

nných opravami cis. Marie Teresie a Josefa II., vy-
rstal nový život národní blahodárným vlivem nové
osvty, proudící z Francie. V druhém svazku, jemuž
náležel by správnjší název ,,Obrození eské",
mistrn jest vylíeno dílo buditel eský^ch obnovou
jazyka, literatury a spolenosti eské, poátky
nového života politického r. 1848 a úastenství
Cech v listavních zápasech rakouských až do doby
ministerstva Koerberova. Politické nezdary našeho
národa ve Vídni vyváženy jsou pokrokem nového
kulturního života eského, utšenj^m a nadjným
rozkvtem školství, literatury, zvlášt poesie, umní
výtvarného a hudebního. V bohatém a pestrém
obraze politických a kulturních snah es. národa
Denis nezakrývá chyb spáchaných. Historik Denis

na mnoha místech stává se politikem, jenž se stano-

viska povýšeného nad evnivostí stran pohtických,

vyzbrojen znalostí dávného vývoje historického

i poteb pítomného života politického, neušetuje

ani Cech rzných výtek, asto podává jim své

rady a výstrahy, jichž dbát jest tím spíše, že vy-

cházejí ze srdce upímn cítícílio s naším ná-

rodem.

V druhém svazku „Cech po Bílé Hoe" prof.

Deniso obrození eském podal dílo nejsamostatnjší

a po stránce vdecké a umlecké nejzdailejší, tak
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že v nm opravdu vrcholí veliká jeho trilogie o dji-

nách eských XV. až XIX. století.

Prof. Denis své veliké dílo historické psal nejen

pro národ eský, nýbrž i pro své krajany, chtje
jim ukázat, eho je schopen i malý národ, když
v nm vzbuzena je silná vle k životu, jako byh
Cechové, když v XV. stol. podstoupili boj za prá\a

svdomí lidskóho a když potlaeni a tém znieni

byli po Bílé Hoe, sotva se probudili k životu

v XIX. století, podnikli nový hrdinný zápas za svo-

bodu a spravedlnost. Ušlechtilou tendencí Denisova
díla o djinách eských jest, aby v krajanech jeho

probudilo lásku ,,k šlechetnému národu eskému,
jehož osudy byly tak slavné a tak tragické a jehož

synové chovají k Francii velou a upímnou S}'m-

patii".

Ješt jinou, neocenitelnou službu proí. Denis
vykonal našemu národu, pedloživ ped forum
všeho vzdlaného svta minulé a pítomné osudy
národa eského, hled získat jemu sympathii a
mravní podporu v cizin.

Veliké vdecké i politické zásluhy Denisovy
o národ eský jsou u nás všude obecn a vdn
uznávány. Král. spolenost nauk {1893), Akademie
eská (1903) jmenovaly prof. Denise svým lenem
pespolním, filosofická fakulta universit}- eské (1909)
svým estným doktorem. Král. hlavní msto Praha
vyznamenalo jej udlením zlaté záslužné medaile

(1904) a estným darem nádhemého obrazu Šetelí-

kova pohledu na Prahu (1907), jejíž úchvatnou a
nadšenou apotheosu r. 1905 napsal v úvod ke
skvostn vypravenému spisu Hantichovu o Praze.

Dojemným zpsobem eský národ projevil lásku

svou k velikému historiku francouzskému za pí-

ti*
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ležitosti 6otiletých narozenin jeho 3. ledna r. 1909
K oslav toho dne podniknuto lidové vydán

"* „Konce samostatnosti eské" v „Matici eské'
P' s upímným páním, aby tato vzácná kniha pro

nikla do nejširších kiTih našeho národa.
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HLAVA PRVNl.

Nastolení dynastie rakouské v echách.

Habsburkové. — První styky se zemí eskou. — Mrad"
milian I. a satky rakouské. — Strany v echách roku 1526'

volba Ferdinanda I. — Jeho povaha i politika: král a snm} ;

sjezdy krajské a msta; pád Paškv a Lvv. — Prohlášení

ddinosti trnu. — Vojsko a finance; komora královská. —
První pokus o ústední správu rakouskou.

Ti skupiny, slovanská, maarská a nmecká,
jejichž spojením povstal stát rakouský, v hlavních

rysech djin svých vyvíjely se tém stejn a za

stedovku podléhaly nkolikrát podobným vlivm,
avšak až do století XVI. každá trvala zcela samo-
statn. Již jazykem a kmenem velmi se rzníce,

v dob, kdy pijaly spoleného pána, urazily dlouhou

a pohnutou dráhu, která ^•zbudila a zocelila jejich

vdomí národní.

Následky, jež pro osudy Rakouska ml zpsob
jeho utvoení, jsou známy již od dávna; Montes-

quieu vedle mnoha jiných pozoroval, že se obá-

váno vždy, ,,aby se jednotlivé ásti íše na vzájem
nepotíraly", a výklad tohoto pedmtu se stal rd

té doby tém všeobecným. Znamenitý histoik

Albert Sorel ujal se nedávno této these s obv\ k-



Igu svon jasností a rázností: velikou píinou slabosti

Rakouska prý jest, že není jediným národem a že

neví, jak se jím stát; národ a íše musí se tvoit

zárove, jak se udalo ve Francii, nebo íši teba
utvoit národ, jak se stalo v Prusku; ale Habs-
burkm se nedostává chvíle, aby následovali pí-

kladu Kapetovc nebo Hohenzoller. Vládnou nad
národy píliš etnými a mimo to tito národové

byli již píliš vysplí, když se vzdali své neodvislosti.

S tohoto hlediska je vskutku veliký rozdíl

mezi Francií a Rakouskem: toto se utvoilo ,,assi-

milací", ona ,,agglomerací"; zde veliká království,

jež se poddávají dobrovoln a chránna jsouce sta-

letími svobody a slávy minulé, nechtjí zaniknout

v nové íši, než zachovat svou samosprávu; tam
provincie celkem málo rozsáhlé a málo lidnaté,

jež upadají pod panství Kapetovc po dlouhé dob
nejistoty a bezvládí, v níž se vyerpal jejich duch
vzdorný a jejich svébytnost. A jak velmi správn
poznamenává Sorel, tyto první existenní podmínky
Rakouska urují tém všecku \-nitní -a vnjší
jeho politiku: obtíže, s jakými Rakousko ovládá

národy hotové vždy k odpadnutí, jakmile popustí

svazky, vížící je vespolek, jeho lhostejnost admini-

strativní, jeho malomoc offensi\'ní, — protože

zájmy a náklonnosti jeho poddaných se rzní —
a jeho zvláštní síla životní, ponvadž jeho moc
jest rozptýlena ve všech ástech jeho území, takže

žádná rána nezasáhne ho k srdci. Náleží jaksi do
druhu nezmar, kteí se tžce pohybují, ale tím

tužšího jsou života, takže lze je ezat na kousky
a pece ne usmrtit.

Toto pojetí Rakouska je klassické: tak práv
pojímala je stará diplomacie francouzská, a našim
státníkm velice bželo o to, aby dobe je poznali.



tak že se jednohlasné jejich mínní zdá tém
pesným. Ostatn v djinách ideje tradicionální

bývají vbec správné, a bylo by velmi odvážno
popírat theorii, která má tolik obhájcv, a která

jest potvrzena pozorováním souasných událostí, —
Však lze snad pipomenout, že píliš pesným vy-

znaováním pravdy vydáváme se v nebezpeenství,

že ji pekroutíme.

Habsburkové v téže dob, kdy dostali korunu
svatoštpánskou a svatováclavskou, stali se náel-

níky svaté íše ímskonmecké; jedna vtev jejich

rodu vládla ve Španlích a v onch zemích nad
Šeldou, Masou a Rýnem dolním, jichž odnít d-
dici Karla Smlého nedovedl Ludvík XI. Takto
se zdálo, že zamýšlejí uskutenit sen o všeobecné

monarchii, kterým se zanášeli všickni císaové.

Svoboda Evropy byla obhájena proti nim od Fran-

cie, která se všech stran byla sevena jejich drža-

vami, a zápas Habsburk s Kapetovci zstal nej-

vtším skutkem v polihckých djinách nové doby.

Hluboký byl jeho dojem; zcela pirozen vyniká tu

kouzlo antithese: proti sob staveni oba státové,

jeden, který povstal úsilím zdlouhavým a neustálým,

jehož jednota urena byla podmínkami zempis-
nými a jehož energie životní je tím silnjší, že jeho

velikost jest jen výsledkem pirozeného vývoje;

druhý, který povstal nahodilými událostmi, ze žád-

ného jiného dvodu podstatného než šastnou ctižá-

dostí jedné rodiny, kteráž podporována byla všemi

píhodami. — Protiva je zejmá, ba nápadná, ale pi-

pouští nkteré odstíny. Nelze proto pochybovat
o vlastenectví rakouském, teba asto popíraném
a zastíraném snahami jednotlivcích národností, a

taktéž není úpln správno, tvrdí-li se, že utvoení
státu rakouského bylo ist nahodilé a nepedvídané.
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Dunaj dokonav první ást svého toku a opu
stiv planinu bavorskou, protéká krajinu krabatou,

kterou na severu svírají hory eské a na jihu vý-

bžky Alp norických. Vídeský úval, daleko nej-

dležitjší v této krajin, otvírá se f. jedné strany

do nížiny ulierské, s druhé do pole moravského;

dále na jih pítoky dunajské, Drává a Sáva, s ní-

žinou uherskou spojují Styisko, Kojutany, ano i Ty-

rolsko, hornaté to zem, velmi záhy slouené s Hor-

ními a Dolními Rakousy. I hory inoravské, ne-

vysoké a jienáhlého svahu, tvoí mezi Moravou a

Cechy hranici ^píše zempisnou než skutenou, a

zem eská, akoli piníileží poíí labskému, svým
útvarem vloobecným obrací se spíše k Dimaji než

k moi severnímu. Tato pitažlivost byla ješt

zvýšena V5'liubením kmen slovanských v severním

Nmecku a tsnými styky, l:teré zavládly mezi Slo-

vany morivskými a esJcými. Podmínkami zem-
pisnými zajisté ntíbyla zde tak pesn uložena jed-

nota, jako v nkt(irých jinýr.h zemích, ale nelze po-

chybovat, že jimi pip)a\eno a pozdji zachováno

sblížení r-iných n;'irod, ktí své osudy spojili pod
žezlem Habsburk

Za nové- doby národo-vó dovedli zachov? t svou

samostatnost jen tehdy, když byli dosti lidnatí, aby

mohli odporovat svýrin sousedm, nebo když byli

chránni zcela výioinenýni postavením. Cechové

práv tak jako Madai nebyli ani dosti krjdii pí-

rodou, ani dosti silní nebo dosti dravi, aby mohli

vzdorovat vpádm, nebo si jich nevšímat. Jsouce

ustavin ohrožováni Nmeckem, záhy pocítili po-

tebu spolk cizích: samj- poteby samostatnosti

národní znen;ihla a nepímo pizpsobily mysli ku
pijetí cizích král -- což v záptí musilo mít spo-

jeni jednotlÍA^ch stát pod týmž vládcem. Jed-
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ís-otlivé d5mastie pály tmto temným myšlenkám

o konfederaci, protože nebyly schopny zajistit svým
poddaným poádek uvnit a bezpenost na venek.

Neustálé úspchy Moslemv uinily posléze nevy-

hnutelným soustedni všech sil kesanských ve

východní Evrop.
Bylo by velikým omylem pedpokládat, že

tyto úvahy obecné zpsobily hlasování velitel Fer-

dinanda I.; poznáme pravý opak, a na dkaz toho

postaí pipomenout toliko, že Cechové radili arci-

knížeti, aby se neucházel o korunu uherskou: obrana

této zem pivodila by prý útraty na zbytenou
obtíž království eského. Ostatn volbou jeho ne-

pomýšleli nikterak vzdát se nejmenší ástky svých

svobod. Ale práv jako všecken jejich odpor ne-

pekazil, aby vykonaný in nesnesl svého ovoce,

a jako se nepodailo jim zachovat svou samosprávu,

jest na jev, že bezdky podléhali nátlaku povšechné

situace. Volba Ferdinanda I. nebyla by se udala,

kdyby nebyla bývala v souvislosti událostí, a jed-

nota nebyla by potrvala, kdyby se neb}'la shodovala

s podmínkami historickými a geografickými. Lidé

byli nevdomými nástroji síly vyšíi.

Velmi záhy se daly etné pokusy o utvoení
velikého státu v území nad stedním Dunajem. Ne-
teba ani zacházet ku pr\'ní íši moravské, která

v IX. století za Rostislava a Svatopluka vedle Mo-
ravy obsahovala Cechy a Pannonii; v XIII. století

Pemysl Otakar II. získal Rakousy, Štýrsko, Ko-
rutany a Krajinu, a po vítzství roku 1278 Rudjlf
Habsburský, zakladatel moci svého rodu, odkázal

svým ddicm plán výbojný, jehož od té doby oni

nezapomenuli nikdy. Již v první chvíli myslili,

že blízcí jsou cíle. Syn Rudolfv, Albrecht, neopa-
trnjší a ukvapeiioi^í než otec jeho, na as opanoval



f Cechy (1306). Podnik byl pedasný; moc Habs-
burk v zánovních jejich zemích byla ješt vratká;

knížata íšští, jsouce znepokojeni pokroky nové dy-
nastie, z evnivosti neprojevili žádné ochoty ku pod-
pore Albrechta, jenž krátce potom zahynul vraždou

(1308), a po více než jedno století bylo možno se

nadít, že uskutení-li se veiiká íše Rudolfem ped-
vídaná, stane se to bez piinní jeho nástupc, ba
proti nim.

Zatím co se Cechm a Uhrm za Luxenburkv
a Andegavc dostalo velmi stkvlého období d-
jinného, Habsburkové, zapletše se v tžké války,

ustupovali v pozadí. Koruna císaská unikla jim;

svými statky ddinými vydáni bjdi stálým spo-

rm s kantony švýcarskými, a hroznými porážkami
oslabena jejich sláva, i když nezasažena vážn jejich

síla. Rudolf I. a Rudolf IV. (nejznamenitjší vládc-^

rodu toho v XIV. století) zakázali dlení statk rodin

nych, ale sobecká evnivost a sm ry doby tehdejš

byly silnjší než rády a prospch rodu: bratí Ru-
dolfa IV. se rozdlili o své zem, a zdálo se, že jed-

notlivé vtve Albrechtova, Arnoštova a f Frid-

richova jako vtšina dynastií nmeckých zahubí svou

ctižádcs' v cubných ptkách. Jelikož zákon Rudol-
fv nebyl výslovn zrušen, vladai domu zachovali si

jisté právo zakroovat ve vcech píbuzných s\n^ch;

tyto upomínky na dívjší jednotu nejen neoslabily

škodlivých následk drobení, ale byly jen novou pí-
inou spor. Jinak neustálými hádkami knížat byla

poškozována i jejich moc vnitní. S poátku Habs-
burkové jakožto držilelé velikých statk byli vládci,

kteí vzbuzovali úctu a poslušnost, a jejich moc v^'-

konávána toliko pomocí jejich tajné rady. Ke konci

XIV. století jejich zdroje, vyerpané válkami velice

tžkými, nestaily více na výdaje, rozinnožené vy-
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držováním jednotlivých dvor; byli pinuceni obra-

cet se k svým poddaným, a jako vždy, finanní

jejich odvislost brzo mla v záptí závislost poli-

tickou. Nepoádky a oslabení blahobytu hmotného
vyžadovaly a zárove ospravedlovaly zakroo-

vání stav; snmy se staly rozsudími panovníkv,

a díve než vé^olové rakouští mohli pomýšlet na

rozšíení svých hranic, musili jaksi znova podrobit

vlastní své zem; ano n'=;mohli zde ani spoléhat na

záští stav, jež ve vtšin druhých zemích prospí-

vá lo pokroku moci panovnické: stav mstský se

stejnou láskou hájil svobod veejných jako stav pre-

látský a šlechtický, vedle nichž zasedal na snmích.
Tyto píiny úpadu byly ásten nahrazeny

dlouhým trváním dynasti., která mezi panovníky a

poddanými utvoila svazky nerozluitelné, geo-

grafickou polohou zem, kterou vládli, její jednotou

národopisnou a podporou mravní, kterou Habs-
burkové nalézali v íši Nmecké, jíž Rakousko bylo

pední stráží na jihovýchodu. Nmecko am ve chvíli

nejvtšího svého oslabení, totiž v první ásti XV.
století, se nevzdalo nadje, že rozšíí své hranice na
východ, aniž nástupcové Rudolfovi prosted zlých

starostí, jimiž se zdáli zabaveni, zapomínali, že moc
jejich poala pádem Pemysla II. a Slovanv. Oe-
kávajíce, že se jim naskytne píležitost obnovit zá-

mrv Albrechta L, znenáhla rozšio\'ali své državy
a pi ravovali se k úloze, budoucností jim vyhra-
zené; štstí posléze vyslyší vždy tyto vytrvalé a

vroucí žádosti.

Ti panovníci za necelé století povznesli Ra-
kousko a uinili z nho velikou íši. První, teba nej-

mén známý, Albrecht V., jakožto císa Albrecht II ,

byl snad nejznamenitjší. ,,Muž inu spíše než slova,"

praví Sylvius, „hodný, teba byl Nmec," píše k-



topisec eský, ,,udatný a dobrotivý," obnovil zase

poádek v bezprostedních svých zemích, pojal za

manželku dceru Sigmundovu a po smrti svého tchána
byl zvolen za krále ímského (1438); od té doby ko-

runa císaská nepetržit náležela Habsburkm až

do konce starého císaství nmeckého (1806). Al-

brecht jakožto uznaný král Ccský a Uherský dovedl

takto na chvíli utvoit, ne-li skutkem, aspo podle

jména velikou íši slovansko-uhersko-rakouskou.

Ml veliké zámry, chtl tsnji pipoutat králov-

ství, jež byl náhodou získal, a pomýšlel na založení

skuteného státu: všecky tyto zámry zmaeny byly

morem, jemuž podlehl u vku 42 let (1439).

íše, kterou tušil a pedvídal teprve, nepežila

ho. Syn jeho Ladislav Pohrobek byl králem jen

podle jména; po jeho smrti v Cechách zvolen byl

na trn Jií z Podbrad, v Uhích Matyáš Korvín,

a vše bylo teba znova poínat. Fridrich III., ná-

stupce Albrechta III., který po více než pl století

ídil osudy Nmecka a Rakouska, vládl za doby velmi

pohnuté, a štstí mu nepálo po dlouhý as. Jsa

uený, nábožný bez fanatismu, mrav píkladných
a náklonností prostých, byl spíše divákem než p-
rodcem událostí, které vyznaují dlouhý jeho život.

S velikou liknavostí a nerozhodností spojoval živý

cit pro svá práva a plnou dvru v budoucnost svého

rodu. Ponechal volný bh událostem péi o nápravu

svých nezdar zstavoval asu a neopatrnosti svých

odprc, povoloval asto, neustupoval nikdy, ne-

hnval se na události a neml záští proti lidem.

Myslil, že vše má svj as, a že lovk nezmže
mnoho proti osudu; neml žádné sebelásky, ímž
aspo chránn byl od nenapravitelné svéhlavosti,

nebo, lépe eeno, bjd píliš hrd, aby se nepatr-

nými nehodami cítil dotknutým. I když vyhnán b}^
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ze svých zemí, bloudil a tel bídu, zachoval si víru

pevnou, a proto v nm ctna budoucí velikost jeho

rodu. Za smutnou pítomnost nalézal útchu v tom,

že všudy, na svých knihách, na svém nádobí stolním,

na svých prstenech diamantových, na svém kameni
nálirobním vrýval pt písmen prorockých A E I O U
(Austriae est imperiumorbisuniversi), s nimiž se teh-

dáž potkáváme poprvé. Nechyblo mu dmyslu,
ale užíval ho mimo státní vci.^) Konen omrzel

samo neštstí. Jeho syn Maximilian se zasnoubil

s Marií Burgundskou; on sám pežil druhé leny
svého rodu a jednotlivé zem rakouské byly znova
spojeny. Rakousy vlastní, Korutany, Krajina,

Štýrsko, Terst, marki'abství Furlandské a Istrijské,

Tyrolsko. Vorarlberg, statky Švábské a Elsaské

tvoily veliký, skoro nepetržený polokruh, který

svíral celé horní Nmecko; v celé íši nebylo jediné

dynastie, jež by se na píšt mohla mit s Habs-
burky. Ale jejich ctižádost se neobracela pedevším
na stranu západní; nmecké jejich državy byly jim

základem podnik proti Maarm a Slovanm.

"

Za jeho nástupce se dokázalo, jak dležitý byly
nabyté výsledky. Od doby císae Maximiliana

djiny Rakouska poínají se splétat s obecnými
djinami Evropy: nebylo vážných událostí, aby se

jich neúastnilo, ani válek, aby v nich nezakroo-
valo. Maximilian byl nejpopulárnjší z Habsburk,
a tato popularita — akoli záleží hlavn na jistých

vlastnostech podružných, jakými byly jeho postava,

jeho iny lovecké, obzvláštní jeho statenost, jeho

laskavost a štdrost — byla zcela oprávnna. Po
svém otci zddil toliko jistý smysl praktický, jehož

zásluhou vyvázl bez pohromy z nejhorších dobro-
družství, a radostnou i nezlomnou dvru v budouc-
nost; po své matce Eleonoe Portugalské ml živou
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obrazotvornost a prudké, ale prchavé vášn. Fer-

dinand Aragonský íkalo nm, že pomyslil-li na vc,
myslil, že jest již hotova. Zkrátka se ukázalo, že

plody jeho obrazotvornosti byly pekonány sku-

teností, a že satkem svého syna s Johannou Ara-

gonskou pipravil onu ohromnou íši Karla V.,

která tak dlouho ohrožovala svobodu Evropy.
Ale íše západní nepostaovala Maximilianovi;

jako mnoho jeho vrstevník, jako Karel VIII., i on
miloval romány rytíské a doufal provádt je. Vý-
prava kížová proti Turkm a znovudobytí Cai-
hradu dojímaly jeho mysl, a tím byl opt piveden
k tradicím svých pedk. Zda nebylo nejlepším

prostedkem k zastavení a odražení Osman ááhnout
smle na Cechy a Uhry? Císa vdl zajisté, že panství

na této stran dobyté bude pevnjší, trvalejší a

opravdu užitenjší; tudíž v rozmanitém svém ži-

vot neustal nikdy sledovat pozorn události praž-

ské a pešské.

Postavení obou tchto království bylo tak

zmatené, že oprávnny byly všeliké nadje. I když
se S3ni narodil Vladislavovi, panovníci okolní dále

pokládali trn svatého Štpána a svatého Václava
za uprázdnný; ddictví Jagielovc zdálo se jim

kynout.

k Tmito snahami ctižádostivými znepokojeni

byli v Cechách i v Uhrách všichni, kdo se poiikud
ješt starali o neodvislost národní, ale zápasy sta-

vovské a evnivosti osobní zabíraly vždy více po-

zornost vtšiny politikv, a Maximilian ve lhostej-

nosti všech a v trestuhodné dohod s nkterými na-

lezl vzácné pomocníky. Smlouva Prešpurská {1491)

ustanovovala, že nebude-li Vladislav mít mužských
potomk, koruna uherská pipadne Maximilianovi

nebo jeho ddicm; byla pijata od stav (1492)
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a potvrzena rznými úmluvami pozdjšími, proti

nimž snm neinil žádných námitek. Nároky Habs-

burk na korunu uherskou byly tudíž podle práva

ustanoveny velmi urit, ale stran národní se po-

dailo, zpsobit nález stav, že všickni cizí mocnái
mají být vyloueni z nástupnictví na trn; nemí-

nila všímat si pergamenv, a od dávna Jan Zápolský

toužil po korun.
V Cechách situace byla ješt nejasnjší. Rz-

nými listinami v XIV. století Habsburkm bylo

piznáno právo možného následnictví na trn, ale

tyto úmluvy, a zvlášt ddiná smlouva uinná
roku 1364 mezi Rudolfem Rakouským a Karlem IV.

byly úpln zrušeny roku 1462, když císa Fridrich

III. v odmnu za pomoc jemu od Podbrada po-

skytnutou, vrátil tomuto všecky zápisy, jimiž mohla

být ohrožena neodvislost eská. Maximilian snaže

se usilovn, aby Habsburkm zjednal nové nároky,

zasnoubil svého vnuka s dcerou Vladislavovou

Annou. Již roku 1506 smlouvou v "j Novém Mst
za Vídní zjednanou zashbena ruka Annina Ferdi-

nandovi, tehdáž tíletému. Tato smlouva zstala

asi tajná, i vyskytli se etní nápadníci, vévodové
bavorští a Jan Zápolský. Satek Annin se stal

otázkou politiky evropské; poselstv francouzské pi-
bylo do Prahy, nejspíš, aby zmailo požadavky
Habsburk. 2)

Nebezpenjším odporem hrozil král Polský

Sigmund, který pro sebe byl žádostiv koruny uher-

ské nebo chtl aspo zamezit, aby nebyla pipojena
k Rakousku; sblíživ se s maarskou stranou národní

roku 1512 pojal za manželku sestru Jana Zápol-

ského, Barboru. Maximilian popudil proti nmu ád
nmeckých rytív a Rusy, ale kižovníci nmetí
dávno pestali být nebezpenými a Rusové dokonce
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bjdi poraženi roku 1514. Téže doby vítzství Zá-
polského nad bouí sedlákv uherských zvýšilo

jeho vliv, a na nkolika sjezdech stoliních veejn
se ^mluvilo o jeho povýšení na trn. Za tchto ne-

bezpených okolností podailo se Maximilianovi
podplatit dva nejvážnji rádce Sigmundovy • To-
mického a Šidloveckého; tento piznal se sám, že

)bdržel od císae více než 80.000 zlatých. Po smrti

iarbory Sigmund následoval poslušn rad ministr
svých a sblížil se s Maximilianem; tento užil toho
ku pemoženi posledního odporu pi králi Vladi-

slavovi, jenž, akoli jinak získán byl lichotivými ná-

vrhy Habsburkv, až dosud byl zdržován velmi

vroucí náklonností, kterou choval k svému bratru,

králi Polskému.

Cuspinian, vyslanec Maximilianv, rozvíjel ve-

likou innost; usneseno, aby se v Prešpurku konal

sjezd císae s králi eským a Polským: Maximiliau,

jak obyejn, zadržán byv nesnázemi finanními, se

nedostavil, ale jeho nepítomností nebylo zmaeno
zjednání smlouvy, kterou se císa zavazoval, že

nebude pomáhat Rusm a ádu nmeckých rytí,
za to syn Vladislavv zasnouben byl s Marií Ra-
kouskou a Anna s Ferdinandem; tato smlouva byla

pozmnna úmluvou vídeskou (20. kvtna 1515),

akoli nové lánky nepromnily hlavního jejího

smyslu. Satek Annin byl slaven per procurationem

roku 1516 a uskutenn roku 1521.

Vytrvalost Maximilianova byla odmnna. Ja-
kou situaci však zjednával tento satek jeho vnuku,

jestliže by osiela koruna svatováclavská? Podával

zajisté Ferdinandovi píznivé vyhlídky, ale zda

zakládal mu tím též opravdové právo? Zlatá bulla

Karla IV. (1356) ustanovovala, že v nedostatku

mužského potomstva koruna pipadne dcerám.
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dle toto ustanovení upadlo zatím v zapomenutí, a

Jagielovci, kteí došli trnu toliko porušením tohoto

zákona, nebyli oprávnni dovolávat se jeho výhody.

Nebylo ani shody o smyslu, jak slušelo jej vykládat.

Proto stavové eští, užívajíce ob}ej práva soukro-

mého pi právu veejném, tvrdili, že dcery provdané

a vybyté tím již se odíkají všech pozdjších náro-

kv, a Vladislav uznal tento výklad: když ode snmu
obdržel slib, že jeho dcera uznána bude za ddiku
pro pípad, kdyby její bratr umel bez dtí, zava-

zoval se za to, že nevdá ji bez rady a vdomí stav.

Satek Anny s Ferdinandem, jestliže by nebyl

schválen ode snmu, nemohl tudíž mít jiného práv-

ního úinku, než že jím ztracena byla všecka její

práva ke k< run.
Zda snm eský pijal a schválil smlou\'y preš-

purskou a vídeskou? Otázka tato byla pedmtem
mnohého zkoumání a ješt dnes není úpln osvt-
lena tak, abychom mli výslovný a pímý dkaz
o svolení stav; Rezek aspo dokázal, že tito vdli
o jednáních prešpurských a vídesk3ch, že jejich

zástupcové nebyli z nich vyloueni a že nebylo ui-
nno od nich žádné námitky proti satku ddiky
koruny s vnukem Maximilianovým. Za tchto okol-

ností zdá se, že již nelze hrub pochybovat o prá-

vech Anny k ddictví po Vladislavovi, a právo snmu
pestávalo již jen na , .pijetí" manžela královnina.

Nanejvýše strana oligarchická hledla jaksi zacho-

vat si prostedek právní tím, že neschválila satek
slavným zpscjbem.

Po smrti Maximilianov (1519) pozornost Habs-
burk po njaký as byla zamstnána vcmi n-
meckými, italskými a francouzskými. Obavy, dlouhý
as zdravím Ludvíkovým zbuzované, pomalu zmi-
zely; oba bratí, Karel a Ferdinand, nemohli se jaksi

Denis-VaaCura, Konec samostatnosti £«ské. II. 2
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shodnout o rozdlení svého ddictví, a Ferdinand,

jenž byl milákem svého dda se strany matiny,
Ferdinanda Aragonského, a jenž na chvíli byl v po-

dezení, že iní nároky na Španlsko, ano i na ko-

runu císaskou, nemohl mnoho se starat o snahy

rakouské, pokud nevdl, zda Rakousko samo
pipadne jemu. Nepokoje vzniklé v Dolních Ra-
kousích ukázaly brzo Karlu V., že v nebezpeenství

vydává štstí svého rodu, jestliže pod bezprostední

svou mocí houževn zachovávat bude všecky državy

sjednocené od svých pedk; byl také píliš za-

mstnán, aby pozorn sledoval otázky východní:

smlouvou vormskou (1521), potvrzenou a doplnnou
smlouvou brusselskou (1522) odevzdal Ferdinandovi

Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kra-

jinu, Istrii, Tyrolsko, Vorarlberg a statky Švábské

i Elsaské — celkem všecky nmecké državy Maximi-

lianovy. Habsburkové španlští a Habsburkové

rakouští, akoli po dlouhý as tsn spojem, od té

doby tvoili pece dv rzné vtve, a kdežto první

hájili prospch své moci na západ a na jihu, druzí

obraceli svj zetel po pednosti k Evrop stední a

východní.

Ale za let následujících Ferdinand i dále mén
zamstnával se královstvím eským a Uherským

než Nmeckem, které spravoval jménem svého

bratra, a Itálií, o kterou František I. zápasil s Kar-

lem V. Bez velikých obtíží podailo se mu obnovit

svou moc v zemích bezprostedních, a krut po-

trestal úchvatné snahy stavv, ale tmito úspchy
se nespokojila dobrodružná jeho mysl. Pozdji zku-

šeností byla zmírnna jeho horlivost a vnuknut mu
opravdovjší smysl pro skutenou politiku, ale byl

pravým vnukem Maximiliana I. a bratrem Karla V.;

jeho fantasie si libovala ve velikých plánech a v zá-
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ludných zámrech. Hledl pimt svého bratra, aby

postoupil mu korunu císaskou, zvlášt náruživ
sledoval události v Itálii a žádal za udlení léna mi-

lánského. 3) Ani vpád Solimanv do Uher a dobytí

Petrovaradínu nepohnuly ho, aby se úpln vzdal

svých zámrv: odjel, ne do Vídn, ale do Inšpruku,

a když v prvních dnech záijových dostal zprávu

o porážce Moháské a zoufalé listy od své sestry,

která žádala za pomoc, neposlal Freundsberka v ele
znaného vojska na hranice uherské, ale do Lom-
bardie.*) Teprve když nové listy oznámily mu smrt

Ludvikovu, pomýšlel ihned, aby provedl svá práva

k ddictví jeho, i odebral se do Lince, odkud mohl
lépe sledovat události. Vtší ást Uher byla již opa-

nována od Turk; nejmenší odklad mohl pipravit

ho o to, co zbývalo ješt z království Jagielovc.

Ferdinand poslal do Cech jednatele chytrého

a vcí eských znalého, Jana Mrakše z Nos-
kova. Dal mu toliko všeobecné instrukce, chtje
zmnit svj plán polní podle toho, jak se vyvinou
události; byl dosti špatn zpraven o stavu otázky,

hodlal opírat svá práva o smlouvu z roku 1364 a

nijak nepochyboval o platnosti s\ých nárok. Ne-
chtl ucházet se o volbu, ale jen zjednat uznání své

moci. Jeho jednatelé zpozorovali záhy, že pijetí

jeho od stav nepjde bez vážných obtíží a že ne-

pochybn budou pinuceni k mnohým ústupkm,
aby nezmaili vše.

Akoli panováni Vladislavovo a Ludvíkovo bylo

takové, že mohlo odstrašit nejsmlejší ctižádost,

a a se málo závidní hodným zdál úkol vládnout
národu, jenž od dávna zapomnl na poslušnost,

bylo pece hojn kandidát na trn eský. Kurfit
saský se synem svým a kurfit braniborský ukazo-
vali na své píbuzenství s dávnými králi eskými;



1 polský Sigmund dovolával se citu slovanského,

tehdáž tak silného, a tradicí, které ze spolku polského

c^inily jeden z hlavních lánk programu národního;

jednatelé francouzští zkoumali pdu a v Praze hle-

dali odvetu za nezdar vormský. Po nkolika ned-
lích poznala vtšina uchaze, že nemá skoro žádné

áky k úspchu, a když ihned neupustili od svých

nadjí osobních, chtli pedevším oslabit svou po-

rfižku zamezením volby Ferdinandovy. Následkem
bitv}' u Pavie ást Evropy se spojila proti Karlovi V.;

jak se stávalo tak asto v XVI. a XVII. století, ne-

pátelé Habsburk hledali spojenc proti nim v Ce-

chách i v Uhích. Podporovali, a velmi liknav,

kandidaturu vévod bavcrských Ludvíka a Viléma,

Svdomí vlastenecké, které se u Cech probu-

dilo na okamžik zprávou o porážce Moháské, pi-

])ustíme-li jeho opravdo\o ', nesvíralo je dlouho,

a jednotlivéstrany zatím si pospíšily užít píležitosti,

aby upevnily své postavení a své protivníky pinutily

vydat se jim konen na milost. Jak tžkým ne-

duhem strádala zem, dokazuje tato krise rozhodná,

která na místo, aby vzbudila vlastenectví, rozpou-

tala chtíe a záští.

K starým roztržkám otázka o ddictví f Ro-
senberské pii )cjjila novou píinu rozkolu a rozdlila

šlechtu na dva tábory. V msíci íjnu 1523 zemel
pívrženec pana Lva z Rožmitála Petr z Rosenberka.

Dm Rosenberský byl nejslavnjší a nejmocnjší
\' Cechách; jeho náelníci, držíce skoro celou jižni

ást království, byli ,,prvními popraví po králi"

a požívali pednosti pede všemi nejvyššími úed-
níky a íOidci zemskými; podle ádu uznaného zá-

konem již od vku Karla IV. statky rodu toho ne-

mly být nikdy dleny, ale pospolu byly spravovány

od vladae domu Roscnberského. Proti tra-



dicím svého rodu Petr, který neml syna, a jeli'^'.

styky s vtšmou jeho ddic byly zvlášt chladno,

rozdlil mezi rzné osoby ást svého zboží, i panu
Lvovi odkázal dležitá panství. Bratrovci Petrovi

uinili odpor proti závti, která byla zkázou jejich

rodu, a žádali krále, aby byla zrušena; pan Lev zase

hledl obdržet od nejvyššího soudu zemského píz-

nivý rozsudek. Nejprve stav panský, pozdji celé

království se úastnilo tohoto sporu. Proti panu
Lvovi vyslovili se vši k i, kdo popuzeni byli jeho

lakotou nebo znepokojeni jeho zámry, bratí a utra-

quisté pokroilí, kteí byvše rozhoeni jeho nesná-

šelivostí, úzkostliv sledovali vyjednáváni poaté
s ímem i pívrženci moci královské, kteí se nadálí

odvety za pevrat, jímž tak rychle zmaen úinek
usnesení z roku 1523. Naopak pála jemu vtšina
stavu rytíského a skoro všecka msta zvyklá jít za

píkladem Prahy, kde vládl bez odporu jeho spojenec

Pasek z Vratu. Bezvládí plstoleté zpsobilo, že

nebylo již ani stran v Cechách, rozumímc-li slovem
tím jednotu všech, kdo by ss mli spojit spolenýiri

prospchy nebo podobnými zásadami; byly to již

jen bídné strany rozvratné, a z nahodilých okolností

povstávaly nejdivnjší jednoty.

B; I docela patrno, že pan Lev, který vlád ve-

likou vtšinou ve dvou kuriích, a který v sa ncm
stavu panském ml velmi etné a mocné pátele, bude
rozhodovat o volb, potud aspo, že nikdo proti jeho

vli nebude pijat za krále. Pomýšlel na to, aby
svrchované moci, kterou vykonával, bylo dáno po-

tvrzení zákonné, a zajisté na mysli mu tanula upo-
mínka na Jiího z Podbrad. V Cechách dosti bylo

muž, které zarmucovala myšlenka, pr.výšit na trn
Nmce; zda iv í království dosti bohaté, aby se

nemusilo doze rá it podpory z ciziny? Na neštstí



mínní píliš se rozcházela v této stran národní;

proti panu Lvovi stavn Karel z Minsterberka a
V(Jtch z Pemšteina; páni žárliví nebyli by nikdy
uznávali svrchovanou moc jednoho ze svých druh,
a jakkoli bohat byl pan Lev, pece si nemohl zakoupit

všecky hlasy. Bylo by se snad jemu podailo nabýt
vtšiny na snmu, ale tato volba byla by stranu Ro-
senberskou roznítila k odboji; proto za snazší a
jistjší pokládal ustmovit krále, než jím se stát.

Vévodové bavorští byli pirozenými protivníky

Habsburk: ucházeli se již u Vladislava o ruku jeho

dcery; byvše zklamáni v tchto svých nadjích, ne-

pozbývali mysli, vždy v Cechách mli etné pá-
tele, na jichž oddanost právem doufali spoléhat, pro-

tože ji odmovali štde. Jejich nadje v úspch
vzrostly zvlášt pedsudky, s nimiž se potkávala

kandidatura arciknížete Ferdinanda.

Tento poloviní Nmec a poloviní Španl od-

puzoval svým rodem, svými spojenci a svou povahou;
jsa vychován v ideách písné nábožnosti a velice

neoblíben u lutherán v íši, zda by šetil nábo-
ženských svobod utraquistv a pijal zmny, kteréž

obmýšleli nejsmlejší z nich? Jakožto pán etných
a vzdálených držav prospchy království obtoval
by svým osobním snahám ctižádostivým; Praha
by pestala být hlavním mstem a Cechy by sklesly

za provincii. Pokládán byl za muže rázného, na
svou moc žárlivého, ba skoro ukrutného; zvláštní

to strážce práv snmu a výsad stav tento panovník,

který tak krut potlail pokusy o odpor vRakousích!
Všecky tyto píiny nepátelství strun obsaženy

byly v jediné stížnosti: Ferdinand se nedomáhal
svobodné volby stavv, ale chtl, aby od nich bylo

potvrzeno jeho právo ddiné.
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Vypravil do Prahy v novém poselství pány Ji-

ího z Puchheimu, Ludvíka z Polheimu, Hanuše

ze Stahrenberku a Mikuláše Robmhapta, a akoli

tito postupovali jen velmi opatrn a zdrželiv, jejich

instrukce se rozhlásily a ovdrátily od arciknížete

všecky osoby nerozhodné. Zda se stavm mže kdy
naskytnout iepší píležitost, aby nade vši pochybnost

zabezpeili své právo k volb krále? Bylo by poše-

tilostí bývalo ji propást. A jak se vzdát tak vzácného

privilegia! Doba volební sotva poala, a již se všech

stran slibv a dar jen se sypalo. Pan Lev z Rož-

mitála, jenž stejn s druhými pány byl stržen prou-

dem, ochotn pijímal tyto výhody; byv pinucen
vzdát se svých nadjí osobních, pidal se ke kan-

didátu, jehož postavení bylo nejskrovnjší, a který

po volb by byl nejmén nebezpený.
Chybou vévod bavorských Viléma a Ludvíka

bylo, že úspch mli za jistý; vc byla dobe pipra-

vena, dobe zahájena, ale v poslední chvíli nejednali

ani dosti rychle, ani dosti rázn. Ano nedovedli ani

se dorozumt o jménu toho, kdo by z nich ml být

snmu navržen k volb, a ponechávali jemu roz-

hodnutí; bezejmenná kandidatura nikdy nevzbudila

mnoho nadšeníl Hned s poátku vypravih do Cech
jednatele, kteí nalezli velmi ilého prostedníka
v kupci pražském pvodu bavorského Michalu
K a r g o v i a dvtipného a spolehlivého vdce
v Betislavu Svihovském, jenž byl

pravým náelníkem strany bavorské; vyvíjeli ve-

likou horlivost, neskrblili sliby, ale nemli dosti váhy:

úední poselství pišlo píliš pozd, sotva nkolik
dní ped hlasováním. Poslové Ferdinandovi vy-

stupovali s vtší skvlostí zevnjší; byvše zpraveni

velice dobe od pán z Rosenberka a od pana Adama
X Hradce, s nejvtší obratností utvrzovali váhavé,



získávali rozkolniky, dovedli znenáhla rozšíit mí-

nní, že nejlépe jest jednat se souperem nejmoc-

njším, a že Habsburkové spíše nežli Vitelsbachové

jsou s to, aby se odmnili za služby prokázané.

Pohnutí v Praze bylo veliké a mysli velmi roze-

chvné; snm byl zahájen dne 8. íjna 1526.

Poslové Ferdinandovi na pokyn svých rádc eských,
neekajíce ani na rozkazy svého panovníka, odvážili

se smlého rozhodnutí, nemluvili víc o právech arci-

knížete a nepopírali volebního práva stav. Bylo to

jejich štstí, nebo snm prvním svým snesením pro-

hlásil, že trn jest uprázdnn, a že král bude zvolen

svobodnou vlí zástupc království; potom uloženo

zvláštní komisí, aby vypracovala pacta con-
V e n t a pro nového krále.

A byly velice tuhé tyto lánky. Otázka n; bo-

ženská nemla pedního místa u vyjednávání; sta-

vové pestali jen na žádosti, aby svobody církve ná-

rodní byly zachovávány; ostatn vtšina jich ne-

pála lutheránm a znova prosila krále, aby písn
zakázal satky knží a rouhání proti matce boží a

svatým. Naproti tomu horliv se starali o zákonné

potvrzení všech svých nedávných úchvat poli-

tických: panovník ujme se moci, až když písahou
potvrdí zízení zemské; bude sídlit v království,

a bude-li poteba toho, aby odjel jinam, odevzdá

moc správcm ode snmu ustanoveným; úady ve-

ejné budou udíleny toliko Cechm pirozeným, a

ve vcech eských panovník nemá užívat jiných rad

nežli echv a obyvatel zemí ke království eskému
píslušících; nejvyšší úedníci mohou být sesazeni

jen se svolením rady zemské; žádný poddaný krá-

lovský nebude pohánn ped soud cizí; král nesmí

žádat, aby za jeho života volen byl a korunován jeho

nástupce. Ostatn páni nechtli své . požadavky
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pedložit schválení krále, jehož si zvoll, než svou moci

svrchovanou rozkázali ve dsky zemské vepsat sne-

sení snmovní, a dali jim takto platnost zákona.

Poslové ekanou nesmlouvali o niem, pijí-

mali vše i závodili v ochot. Vyslanci bavorští slíbili

konen, že zaplatí dluhy korunní a že na útraty

bavorské budou vydržovat vojsko k obran zem
eské, jestliže by byla ohrožena. Poslové rakouští

byvše pedstihnuti tváili se velice skromnými:
takové obti nejsou slušné, nemínili prý, že se o korunu
bude tržit a že se volba vykoná dražbou.^) Vy-
slanci bavorští byli plni dvry: panovníka jejich to

bude stát 300.000 zlatých, ale úspch je jistý.

Ve skutenosti pozbý\'ali pdy; — druzí pro-

tivníci Ferdinandovi píliš dlouho se oddávali svým
peludm; ani ve chvíli rozhodné nepodporovali

upímn kandidatury vévody bavorského: zvlášt

Francouzi, zdá se, podpírali ji s malou horlivostí.^)

Jejich váhání prosplo poslm rakouským. Ti pe-
stávajíce na vyjednávání soukromém, velmi záhy
vystihli, že vtšina pán jest mnohem pístupnjší
slíbeným nkolika tisícm zlatých nežli všem úva-

hám obecným. Mrakeš nejdíve získal pana Voj-

tcha z Pernšteina, potom jednal pímo s panem
Rožmitálem a jménem Ferdinandovým slíbil, že bude
zachován pi všech svých úadech a právech; arci-

kníže nevezme v nenávist tch, kdo se až posud
protivili jeho volb, ano zaplatí panu Lvovi 50.000

zlatých, které tento prý pjil Vladislavovi. Vc
byla ujednána velice tajn a chyte. Pan Lev, který

stží by byl ospravedlnil své odpadnutí, a jehož

snad nebyli by následovali všickni pátelé, vymohl,
aby volba svena byla výboru, jemuž uloženo roz-

hodnout mezi kandidaturami pijatými ode snmu,
mezi kandidaturou vévod bavorských a Ferdinan-
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dovou. Dne 24. íjna 1526 ke všeobecnému pekva-
pení Ferdinand jednohlasn byl prohlášen za zvole-

ného krále eského,
Bylo mu tehdáž 23 let. Své mládí prožil ve

Španlích pod vedením vychovatel knžských,
kteí vštípili mu vroucí a opravdovou zbožnost: tyto

vlastnosti se líbily Ferdinandu Aragonskému. Užil

uení výtených svých uitel; tehdáž vychvalován
byl na škodu svého bratra, jehož duch byl mén ilý
a vyvinutí opoždnjší, a Karel V. proto tžce po-

tlaoval své záští k nmu a dosti dlouho zachoval

tajnou nedvru k ctižádostivým snahám, jež mu
byly pipisovány. Jinak byl málo sliný: spíše malý,

velmi hubený, bledý, s dlouhým krkem ponkud
ku pedu schýleným, s velikým zahnutým nosem,

s vystupujícím dolejším rtem, jímž se vyznaovali
Habsburkové; jenom bystré a jasné oi oživovaly

jeho obliej, jiskily životem a duchem; nauil se

všemu, co chtl, mluvil francouzsky, anglicky, špa-

nlsky, italsky, latinsky, dolnonmecky a homo-
nmecky. Jsa neúnavný v práci od asného jitra,

ilosti nkdy až nepokojné, dobrý jezdec, obratný

myslivec, stejn peoval jak o zábavy tak o státní

vci. S poátku v politice byl spíše prudký než vy-

trvalý a spíše rozntlivý než rozvážlivý; osud, víže

jej tsn k zámrm jeho bratra, lákal ho ke kombi-

nacím obrovským, takže si liboval v rozsáhlých

koncepcích. Pokládán byl za ,,velmi ctižádostivého

a slávychtivého", dychtil po hrdinství a slavných

skutcích. Zkušeností pozdjší zmoudel; brzo tylo

pozorováno, že jeho prudkost schopna jest umírnní
a soustavy; i pi své boulivosti dovedl dlouhá léta

sledovat týž cíl. Nkteí historikové obvinili ho ze

slabosti a vrtkavosti, a s pravdou jest, že spoléhal

rád na své ministry, a že nedovedl vždy uložit jim
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svou vli, nkdy se odvažoval rozhodnutí, jež po-

kládal za nevyhnutelná: když události daly mu za

pravdu, spokojil se úsmvem. Ale pochyboval víc

o prostedcích než o cíli; nezdar nepekonal jeho

vli; jestliže se vyhýbal vtru, nikdy s oí neztrácel

beh, kde mínil pistát. Historie, ponkud oslnná
slávou Karla V., ráda zapomíná na nho, však on

nechtl zmizet takto v aureole císaské; jak se zdá,

miloval svého bratra a neúastnil se žádného úkladu

proti nmu, ale sloužil mu vrn.') Však z ne-

rozvážné lásky neobtoval svých prospchv: upou-

štl rád od lesku, slávy, pocty, ale žárliv hájil

svých držav. V skutenosti starší z obou bratí

nebyl \tším: co zanechal Karel V. ? — Jméno a upo-

mínku. Pravým duchem tvrím není on, ale Fer-

dinand, který založil íši rakouskou. Jestliže ná-

hod dkoval za bohatá ddictví, pouze svou vlí
zbudoval z nich veliký stát. Bez hluku, úsilím po-

malým a neustálým, pozorností bdlou povznesl

ve všech královstvích, jichž nabyl, moc královskou,

tžce otesenou, a spojil je dosti pevn, aby jejich

jednota napíšt odpírala všelikým odbojm.
Práv zde, uvnit svých držav, v každodenním

zápase se^nmy, jeví se svtlé a zejm výtené jeho

vlastnosti; zde není víc onoho váhání a oné sla-

bosti, kterou nkdy pozorujeme v jeho politice za-

hraniní. Pipomíná stídav Maximiliana i Fri-

dricha III., však u nho horlivost jeho dda mírnna
jest neústupností jeho rodu. Byl velice vlídný na
venek, štdrý svým pátelstvím i svými poklady, v-
dl, že jest okrádán, ale radji se stavl, jako by toho
nepozoroval, nechtl aspo, aby oslabena byla úcta
povinná dstojnosti královské; nikdy nezapomínal
bezpráví a písn byli trestáni ti, kdo popírali jeho

práva. Mluvíval rád, ale neprozradil se, osoby,
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s nimiž se dával do ei, zaplavoval proudem svých

výklad, ale jeho hovornost neprozradila více neí

mlení Karla V. Nehody neodstrašovaly ho, ale

vzácnjší ml zásluhu, že se vítzstvím nedal opojit.

Chceme-li vytknout hlavní jeho vlastnost, a ne nej-

více nápadnou, zdá se opravdu, že to jest rozvážli-

vost vzatá v nejlepším slova smyslu, ona plná se-

bevláda, která státníkovi ponechává volné použití

svých sil za všech okolností — dovoluje vykoristit

co možno nejlépe situaci, protože není nikdy ne-

pedvídaná. Fridrich III. oekával a tušil velikost

domu rakouského, MaxiuMlian ji pipravil a Ferdi-

nand založil na základe-ch nezniitelných. Rod Habs-
burský ml smlejší vdce a stkvlejší politiky, ale

nezrodil snad vtšího panovníka: žádný nezpsobil
více pro budoucnost dynastie a nepispl více k u-

pevnní vážnosti svého rodu.^)

Až do poslední chvíle volba zstávala pochyb-
nou, a veliká byla radost poslv arciknížete; však
podmínky, které snm kladl jeho zvolení, ponkud
kalily spokojenost Ferdinandovu. Okamžik byl

rozhodný; budoucnost jeho vlády závisela na po-

stavení, jaké zaujme již v prvních dnech; prohlédnuv

situaci se zvláštní jasností, elil nebezpeenství

pevn a opatrn.®)

Hlasováním ze dne 24. íjna nebylo odstra-

nno všecko nebezpeenství: volba nebyla ješt

vším; dokud kiál nebyl korunován a nepijal pí-
sahu vrnosti od svých poddaných, volba snmu
mohla být odvolána. Strana bavorská, ohromená
s poátku rozhodnutím, které zklamalo všeliké její

oekávání, neupustila od svého podniku; její pí-
vrženci byli rozhoeni pro zradu pán Lvovu, a

Lev sám nevdl, nebyl-li podveden; nový obrat

nebyl by podsil jeho svdomí. Celková situace po
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litická byla píznivá vévodm bavorským: spoléhali

na Francii, na papeže Klimenta VII., nesmiitel-

ného odprce Habsburk, na Uhry a jejich náel-

níka Jana Zápolskcho, kterého snm t blehradský

práv zvolil za krále (v listopadu roku 1526).

Ale Ferdinand byl nebezpený protivník, rychlý

a chytrý, inný a pemítavý; jemu neunikla žádná

chyba nepátel jeho. Stavové eští, vždy výluní

a málo ochotní dlit se o koist kýženou, nepovolali

na volební snm zástupce Moravy, Slezska a Lužice.

Teba slova zlaté bully dopouštla dvojsmyslného

výkladu, Cechové, kdyby jen trochu byli uvažovali

rozuinn a jasn, byli by poznali všecka nebezpeí

podobného rozhodnutí; uznávajíce zem pivtlené
tcdiko za léna, ne za pravé údy koruny, vrhali je

v náru svého nepítele. Vlastenecká osvdení
Moravy špatn zakrývají hnv, jaký — ostatn

velmi oprávnn — vzbudilo podobné chování, a

jednota koruny byla tím vážn poškozena.

Ferdinand vyuiitkoval tchto hnvv a záští;

Moravané uznali Annu za pravou a pirozenou d-
diku a Ferdinanda za svého pána. Lužice a Slezy

byly arciknížeti vždy jisty; zde zvlášt vášn ná-

rodní ''ehce zvítzily nad rozpaky náboženskými,

a kníž^ nmecký byl pijat radostn. Toto odtržení,

zvlášt Moravy, bylo však pro Cechy ranou ne-

oekávanou a nebezpenou; jejich postavení vi
Ferdinandovi bylo sice pevné, protože na své stran
mli zákon aneb aspo tak mínili a vili; však od-

padnutí zemí, kteréž Annu prohlašovaly za ddiku
VladislavoxTi, dotýkalo se jich, uvádjíc v pochyb-

nost právo volební, jež si byli osvojili ;i'>) Cechové,

poženou-li jejich odpor do krajnosti, tento napíšt
mže se stát odbojem, a ást poddaných korun
píslušících pjde proti nim za Ferdinandem.
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Král usnadnil jim ústup, slíbil vymoci na dvoru
papežském, aby utraqistm bylo schváleno pijí-

mání pod obojí zpsobou, nenaléhal, aby bylo pro-

hlášeno ddiné právo Annino ke korun, an uznal,

že byl zvolen svobodnou vlí stav. Když ostatní

žádosti snmu byly mu pedloženy, choval se zdrže-

livé, osvdoval sice svj pevný úmysl, že zacho-

vávat bude svobody zemské, ale nkteré lánky
jemu navrhované zdají prý se mu novotami, jiné

jsou nebezpené nebo neprovedné; není spravedlivé,

tak o mu je vnucovat a nedovolit mu pronést s\é

mínní; smluví prý se o nich v Praze. Poslové snmu
vraceli se velice rozmrzelí: ze všech tchto neuritých

slibv a ohrad nekynulo jim nic dobrého.

Co vadilo Ferdinandovi? Vdl, že stavové

jsouce napíšt píliš vázáni a osamoceni, neuchopí

se zbran. Pibyv do Prahy s manželkou svou na
poátku roku 1527 ohlásil uritji své námitky.

Stavové chtjí, aby ve vcech eských užíval rad

jen domácích: však jsou otázky, v kterých úast
mají rzné zem, jimž vládne, a bude s prospchem,
aby v svém okolí ml muže všeobecné situace znalé.

•— Král nemá odmítat úad nejvyšším hodnostám,
ale zda neznamená to osvobodit je od zákonv a pudit

je k t3n:anství? A jestliže zneužijí svých úad k zá-

hubám a útiskm zem, jakou zbra bude mít proti

nim? — Pro zakazovat králi, aby nedal korunovat

sjma za svého života? Svoboda snmu nijak se tím

nezmenší.

Stavové kieli, hašteili se a posléze poddali se

nevrle. Takto v prvním utkání král zvítzil úpln. ^^)

Od poátku vytkl si dráhu, kterou se chtl ubí-

rat: v jeho rukou královská autorita nevezme
ujmy, on nedopustí, aby byla zmnna v moc vo-
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lební a jen podle jména, ale vynasnaží se, aby vrá-

cena jí byla síla, jíž pozbyla za vlády slabých Ja-

gielovcv, a zárove bude pracovat o tsnjší sblí-

žení rzných zemí, jež osud mu vydal, a o podrobení

jich spolené správ.

Nelze neuznat, že dílo, které si vytkl Ferdi-

nand, se srovnávalo se všeobecnými snahami toho

století: všudy rády feudální mizejí a ustrojují se

moderní organismy politické. Ostatn dílo to bylo

nevyhnutelné vzhledem ku pokrokm invase tu-

recké. Kdyby vykonáno bylo pomocí stavv a pro-

vedeno tak, aby svobody politické a samostatnost

národní nebyly tím poškozeny, bylo by bývalo

šastné a plodné. Stavové nedovedli ani se odhodlat

k osudné pemn, ani vzepít se jí s potebnou ráz-

ností. Nepodailo se jim ani zamezit ji, a jejich od-

por uinil ji jen prudcí a plnjší. Výsledek první

jejich srážky s Habsburky nevštil nic dobrého: kdy
se však naskytnou jim okolnosti tak píznivé?

Dobré nauení erpal z toho Ferdinand: posledními

událostmi se pesvdil, že neteba pohánt vc,
ale užívat pevTiosti a mírnosti, aby stavy piml
k mnohým ústupkm: všecko jeho panování bylo

jen pokraováním a provádním téže politiky umír-

nné i houževnaté, a výsledky, jichž se tím domohl,
pevýšily všeliké oekávání.

Ku pravému ocenní veliké zásluhy Ferdinan
dovy nestaí ani pipomínat si stav zem eské
v dob, kdy byl zvolen za krále, a hluboký úpad
moci královské: dlužno pomýšlet na zahraniní ob-

tíže, s nimiž se potýkal po všecken svj život. Stu-

dujeme-li podrobn jeho vládu, mnohdy jsme na-

klonni vinit ho z nedslednosti a lehkomyslnosti:

vskutku tato nedslednost nejastji jest mu ujo-
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žena okolnostmi, a v jeho lehkomyslnosti tají se

mnoho souvislosti a vytrvalosti.

Zatím bylo mu zápasit o Uhry s Janem Zápol-

ským, který ku podpoe svých nárokv utekl se k Tur-
km a uznal vrchní panství Solimanovo: po všecken
svj život, nemaje jiné pomoci než skrovné pís-

pvky svolované obas od íšských snm nmec-
kých, musil odpírat útokm Moslem, kteí tehdáž

došli vrcholu své moci. Roku 1529 Víde byla u ve-

likém nebezpeenství, a až do roku 1562 zem ra-

kouské byly skoro každoron vydány nájezdu:

Maai, pro jichž neodvislost bojoval, báli se svého

ochránce a nenávidli ho více než nevících; aby
získal aspo nkterý odklad, musil nejen odíci se

dvou tetin Uher, ale též odvádt sultánovi velmi

tžký poplatek. Vci nmecké psobily mu rovnž
mnoho práce. Roku 1531 byl zvolen za krále ím-
ského, ale katolíci neposlouchali tém jeho roz-

kazv, a lutheráni, jichž poet neustále vzrstal,

zejm odpírali jeho rozhodnutím. Reformace pro-

nikla do jeho zemí ddiných a vedle všech dá\nných

živl nepoádku stala se novým a hrozivým kvasem
pobuování.

Trudná byla první léta: Ferdinand byl neu-

stále na cestách, jezdil ze zem do zem, domáhaje

se pomoci, o kterou s ním smlouváno a která, do-

šla-li pozd, byla bez užitku. Zvlášt v Cechách ne-

snáze byly nesmírné: nebylo pravidelných dchod:
z velikých statk korurmích sotva nkteré dílce

unikly náhodou lakotným pánm, dluhy ohronmé
a vitelé doléhaví; nebylo ani penz ani úvru ani

správy. Vtšina dchod byla zastavena, ostatek

ztrácel se cestou a obohacoval jen nejvyšší úedníky.

Bohaté bán Kutnohorské, po dlouhou dobu po-

klad král eských, skýtají zvláštní piklad mrháni
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a nepoádku finanního: nájemci bohatli, aleSne

mince veejn raženy, výnos pevýšen byl nákladem,

a králi nedostávalo se nieho.^^) —
Panovníkem se stal jen podle jména: roku 1526

se zavázal, že nejvyšším úedníkm neodejme je-

jich úad. Takto panování Vladislavovo a Lud-
víkovo v skutku trvalo dále; stavové nijak si ne-

všímali rozkaz pano\Tiíkovýcb : zda král nebyl je-

jich stvrou? Lev z Rožmitála, nejvyšší purkrabí,

pozdji prozatímní správce, byl mocnjší než kdy
jindy. Prohlédl Ferdinanda a obával se ho; ml se

na pozoru a vyliledával spojenství, jež v možném
sporu by mu usnadnilo vzdorovat hnvu královu.

V Praze jeho spojenec Pasek z Vratu nedbal roz-

kaz králo\-ských. Strana bavorská se smíila s pa-

nem Lvem a znova poala ho opatovat penzi:
v neustálých stycích trval se všemi protivníky Fer-

dinandovými, s protestanty nmeckými, s Uhry.

Roku 1528 veejn najímáno vojsko v Cechách pro

Jana Zápolského; povst se roznášela v íši, že se

strojí k boui, a král zamezil ji toliko mírností a chlad-

nokrevností.

Nikdy nebylo vtšího nepoádku: páni se svá-

ili spolu, stav rytíský s panským, šlechta s msty.
Jednoty soukromé se množily: každý stav ohrožený
v obran svých výsad spoléhal jen na sebe, ml své

sjezdy, své náelníky, své vojáky. Celá zem byla ve

zbrani. Lupi se hemžilo, cesty byly znepokojovány
od nich. Snmy, velmi asté, nevedly k niemu: je-

diného roku (1531) snmováno bylo šestkrát, ne-

poítaje v to sjezd mst. Shromáždní tato, králi

nepátelská a boulivá, málo etná, lhostejná k blahu

veejnému, udržovala hnutí, asto se rozcházela

nerozhodnuvše o niem, nebo jejich usnesení zstávala
neplodná.

Denls-Vanuru, Konec samostatnosti eské. II. 3
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Avšak znenáhla a pece dosti rychle, bez hlu-
ných prostedk, prostým úinem pevného rozhod-

nutí a jasného rozumu situace se promuje. Moc
královská se vybavuje z tsných pout, kterými mla
být spoutána, odstrauje nejnebezpenjší své pro-

tivníky, získává ochotu muž dobré vle a znova se

chápe správy zemské. Akoli posledním lánkem
vývoje, který poíná v této dob, bylo vítzství

absolutismu, a a Ferdinand již té chvíle velmi

obratn potlail ona zízení, která asem mohla se

stát základem svobod veejných, není skoro možno
v zápase mezi králem a stavy zahájeném spatovat
boj despotismu a svobody: v této vci mluvil-li

kdo nkdy o Anglii a Stuartech, zajisté sveden byl

zdánlivou formou, nebo niím, aspo té doby, není

ospravedlnno toto pirovnání; v skutenosti bží
toliko o poznání, zda se zemi eské dostane správy

i bude-li se na dále potácet v bezvládí. Celkem
Ferdinand šetí práv nabytých a privilegií dávných,

hledí toliko, aby smlouvy nebyly vykládány v jeho

neprospch, a aby šlechta nesahala ješt na moc krá-

lovskou. Proti stavm chrání zízení zemské, o-

všem ne v té podob, jak nedávnými úchvaty bylo

založeno, ale jak vyplývá z pravých listin. Jeho

umímností konservativní, jeho starostí o zákonný

poádek vysvtlují se jeho úspchy.^^)

Stavové odpírali, reptali, ale nedostávalo se jim

záminek potebných ke vzpoue. Zízení zemské

nebylo porušeno, aspo ne jeho znní. Ostatn zem
nebyla by jich následovala. Ferdinand svou moc
ospravedlnil svými službami a ochranou veejného

poádku, moci královské vrátil pirozenou její úlohu.

Jako všickni panovníci, kteí rozumli povinnosti

vladaské, i on ml smysl pro spravedlnost. Za

prvního, ponkud delšího pobytu svého v Cechách,



— 33 —

za zimy z roku 1529 na 1530 s horlivostí neúnavnou

osobn pedsedal schzím nejvyššího soudu zem-

ského: neumje esky dával si spisy pekládat slovo

za slovem. Po každé, když se vrátil, jevil tutéž píli;

rád se nazýval ,,náelníkem a vrchem práva, nej-

vyšším soudcem pokoje". Chtl, aby se soudcové

neohlíželi ani na rod ani na bohatství, a šlechta

písnými píklady byla pouena, že nikdo nestojí

mimo zákon. Od té doby nebylo více píiny pod-

statné k soukromým ptkám: za jakou záminkou

vcházet ve zvláštní jednoty, když každý nalézal

pomoc a podporu v spravedlnosti královské? Jed-

ním z prvních nález, kterých se domáhal na snme,
byla zápov všelikých postranních zápisv a jednot.

Válka soukromá byla až posud posledním prosted-

kem; komu se nelíbilo usnesení stav, nepodrobil se

jemu; nepozorovan se dospívalo k líbením veto:

Ferdinand prohlásil za základní zásadu všeho zí-

zení spoleenského povinnost, ,,když vtší díl, na

emž by se snesli a dva stavové se srovnali, menší

poet a tetí stav také tomu místo aby dávali."^)

Tmito opateními se utišilo hnutí. Po nkolika

letech s /é vlády s oprá\nnou pýchou *^vrdil, že ,, ni-

kdy zem eská nebyla bezpenjší a cesty jistjší" ")

S bezpeností obnovil se obchod, blahobji: vzkvétal:

vzácná to záruka veíejného poádku. Práv jako

ped tím bezvládí hubíc zemi, budilo neustálé živly

boulivé, zámožností objrvatelstvo bylo vábeno

k udržení pokoje. Ferdinand byl by rád postupoval

dále na této drá/e opra\^': jsa povahy laskavé,

tžce snášel postavení sedlák robotou utištných.

a cítil zárove, jak vykonávání autority královské

je znesnadnno a obmezeno mocí pán nad jejich

poddanj^mi. V svých zemích rakouskjxh zlepšil

osud sedlák; rovnž v Cechách pokoušel se odstranit

3*
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aspo nejhorší zloády poddanství. Na jeho ponuk-
nutí snm roku 1531 se usnesl, aby Jidem poddaným,
kteí se chtjí vnovat studiím, nebylo pekáženo
od jejich vrchností. Nemohl-li úpln zmnit stav

vcí, jakýž ustanoven byl slavnjoni zákony, aspo
hledl psobit jako prostedník mezi pány a jejich

robotnlky, pijímal stížnosti sedlákv a chránil jich:

tu a tam sedláci se hvbali jako na poátku nové doby,

ostré protestace pán svdily o jejich nepokoji.

Ferdinand byl politik velmi moudrý, ale nebyl

veliký duch; nepedstihoval idejí své doby. Chtl
zmírnit poddanství a ulehit je, ale nikoli potlait.

Ostatn k dosažení toho bylo by teba bývalo re-

voluce, a v nm nebylo nic revolucionáského. Zá-

kony feudální nebyly mu proti mysli, dosti mu bylo,

že dovedl jich použít, an byl mistrem v umní pe-
movat ústa\ai šetením jí.

Snmy poskytovaly innosti panovníkov vý-

tené pdy. Sobectví šlechty a soení stran bylo

píinou, že lehko nalézal tu vždy spojence. Hned
od první chvíle se postavil proti jejich všemohouc-

nosti: zákon má vycházet z pedchozího dorozumní
krále se stavy, a kiklavým úchvatem jest, chtjí-li

stavové ve dsky vkládat usnesení, která by nebyla

potvrzena od krále. Nepopíraje jim právo iniciativy,

dbal, jak vyžadovaly toho tradice, aby díve bylo

rokováno o návrzích králových. To skoro postailo

vyhnout se bez tžkosti všelikým stížnostem. Když
snm povolil peníze, kterých žádal, prohlašoval za-

sedání za uzavené; jestliže opposice byla silná, jeho

dvrníci protahovali rokování až do chvíle, kdy
pokleslá a vyerpaná se rozptylovala a ustupovala

s pole Nejneústupnjší neodolávali nkterým vý-

strahám nebo nabídce njakého výnosného úadu.
V dobé, kdy spojení bylo nesnadné, a kdy se noviny
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Šíily pomalu, když pl století válek obanských
a zkázy politické pipravilo duchy ke všelikým

promnám, tento nátlak brzo lichotivý, brzo rázný

ml nejlepší výsledky.
,
.Cechové," psal neznámý

skladatel v dob volební roku 1526, ,, zvolili Ferdi-

nanda; není to král jako Vladislav, kterému ekli;

jsi naším náelníkem, poslouchej nás!" Pedpov
se uskutenila, panovník rozšíil svou pravomoc,

pitužil pouta manství,'^) šlechta naíkala, že se he
s ní zachází než s jejími poddanými, tmto prý ona

neupírá práva shromažovat se, a král nechce ji

dovolit, aby svolávala snm bez jeho schválení.

Tato otázka o svobodném shromažování stav
se chužila s di"uhou ješt vážnjší, totiž s otázkou

sjezd krajských. Žádný úspch Ferdi-

nandv neml aležitéjších následk nežli jeho

úspch v této vci, žádný lépe nesvdí o jeho obrat-

nosti a opatrnosti, kdežto slabý odpor stav proti

nmu jeví malou jejich bystrozrakost

HJavní chybou ústavy eské byla její povaha
ist oligarchická. Vše, co v užší styky píivádlo

zemi a snmy a smovalo k rozšíení základu vlády

stavovské, umenšovalo možnost reakce královské;

výsady s^^av byly by se staly neaotknutelnými, kdy-

by byly sloueny se svobodami národa, a panovník

nebyl by tak lehce vzdoroval vtšin, kdyby byla

pedstavovala více íiež sebe sánu . Již za posled-

ních let Vladislavových pozorovali jsme poátek
obratu, který, kdyby nebyl nálile zaražen, byl Vy
velmi šastn zmnil ády zemské.

Jak jsme vyl >žiii, tehdáž bezvládím vyvinul se

v skutku život místní a sjezdy krajské pejaly n-
kterou moc, již ztrácel panovník. Silou okolnosti

ujaly se ásten správy veejné bu pímo nebo

svými pedstaviteli. Zárove se staly velmi ilými
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stedisky politickými: prohlašována tu nejen usne-

sení snm, ale rokováno též o nich, pipravován
tu prograrii píštích zasedání, a znenáhla zavádn
zpsob, že na snmy byli vypravováni poslové, kteí
jsouce vydržováni na útraty sjezdu, pravideln bý-
vali pítomni rokování, zastupujíce kraj. Již n-
kolikrát, když šlo o rozhodnutí dležitá, vyzývány
byly kraje, aby zvolily zástupce, a snm se nepo-
kládal za ustavený, dokud všecky kraje království

nezvolily svých zástupc.
Akoli nepochybn zstávalo ješt pi pou-

hém zkoušení, z nesouvislých a nejistých pokus,
které se daly neustále v první tvrti XVI. století,

snadno lze poznat velmi opravdovou snahu o zízení

opravdové vlády representativní. Kdyby v tchto
pokusech bylo se pokraovalo a tyto snahy se zdaily,

i snmy obecné byly by se brzo staly stálejšími, vy-

trvalejšími, houževnatjšími, moudej šírr» a pev-

njšími, protože by tyly prodchnuty blahem ve-

ejným a byly by v pravd zákonným orgánem ze-

m. — Ferdinand vystihl nebezpeenství, které

tu hrozilo jeho moci. Již roku 1528 zakázal svolávat

sjezdy krajské bez svolení královského: nkolikrát
stavové protestovali, ale král nepovolil všelikému

naléhání: ,,nové a nebývalé vci prý to jsou, kteréž

užitku nenesou, jedin psobí obmeškání a ztracení

asu".*®) On sám svolával je toliko výminen a

velmi zídka. Stížnosti stav se opakovaly, a

svobodné svolávání sjezd krajských nepestávalo
být jedním z podstatných lánk programu jejich:

nepodporovali však svých požadavk v této vci
s nezlomnou rázností, jaké by bývalo teba k ví-

tzství nad pedsudky Ferdinandovými, a kt.rá

by byla oprávnna vážnosti otázky. Nepochopili,

že na rozešení nastávajícím závisí všecka budouc-
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nost zem; an(> nkteí páni jsouce znepokojeni vli-

vem, jaký vládou representativní rychle byl by
se dostal poslm sjezd krajských, snad s jistým

uspokojením patili na zmnu, která vyšší šlecht

vracela nepoprnou pednost v obecné správ vcí
státních. Jak obyejn i tehdáž obmezenému duchu
sobeckému obtovali budoucnost V ústav Jagie-

lovc, jakkoli byla nedostatená, tajil se pece záro-

dek života : Ferdinand odkryl jej a zniil. Napíšt
v Cechách byl možný již jen despotism nebo bezvládí

oiigarcbické: po celé XVI. století zem kolísá mezi

tmito dvma nebezpeenstvími, až do chvíle ko-

nené katastrofy.

Zbývala msta, která taktéž pedstavovala
živel demokratický, nebezpená ješt i po všech

bojích, v nichž vyerpala své bohatství a síly, i po
všech porážkách, které pestála. O n se zlomila

nJ^dy moc Sigmundova a nedávno moc Jagielovc;
v této chvíli práv Pasek z Vratu vzdoroval králi. —
I zde Ferdinandovi pomohly chyby jeho odprc.

Utrpení, k nmuž Cechy byly odsouzeny ví-

tzstvím absolutismu, jest takové, že cítíme bezdky
náklonnost ke každému, kdo bojoval proti moci krá-

lovské a zvlášt ku Paškovi z Vratu; v život tohoto

tribuna, který se povznesl z nieho, a svou smlostí
a svým nadáním stal se pedstavitelem svobod obec-

ných, a který ne jinou zbraní než pouhým svým
slovem zdržoval panovníka, jest nco arovného,
ím se vysvtluje obdiv nkterých historik. Na
neštstí nestranné zkoumání událostí dokazuje, že

tribun zasloužil svj pád, a že jeho chyby nebo zlo-

iny usnadnily a ospravedlnily vítzství moci pa-
novnické. Svoboda trvá jen potud, pokud jest za-

ložena na spravedlnosti, a spravedlnost v Praze
nevládla za Paska; iakožto vítz nadužival své moci



_ 40 —

nesvdomit a nelítostn. — Pripustíme-li toliko

ásten žaloby, kterými nepátelé zkalili jeho pa-

mátku, nechtíce za dokázané pokládat zádavy,

z kterých jest obviován, pravdou zstává pece,

že z msta vyhánl všecky, kdo mu byli podezeli,

a že nechtl dopustit jim návratu. Jeho moc v mst
se podobala spíše moci tyrana v dávných republi-

kách eckých, nežli moci purkmistrovské. Oprav-
dová hrza skliovala Prahu: víc a více protivník
yypuzováno, víc a více jmní zabavováno, nkteré
osoby obvinné z kacíství, jichž hlavní vinou bylo

toliko, že se nelíbily stran vládnoucí, byly upáleny.

V téže dob Pasek vzdoroval rozkazm královským
a s panem Lvem pedstavoval spíše bezvládí nežli

svobodu. Opuštn od šlechtických svých spojenc
byl vypuzen z rady mstské a marn se ucházel

o dovolení, aby skryt skonit mohl svj život v m-
st, kde vládl tak dlouho, i zemel u vyhnanství

brzo po svém pádu (1533).^')

Ferdinand v týž as, co potlail sjezdy kiajské,

naídil také, aby veliké obce na píšt svolávány

byly jen s jeho povolením (1528) }^) své svolení dal

jen v pípadech docela uritých.^^)— Konšelé jsouce

takto podrobeni neustálému dozoru lidu, podkomo-
ím upomínáni na úctu dlužnou moci královské, proti

kráU odvažovali se oposice jen bázlivé a plaché:

minula heroická doba eského stavu mstského,
msta jsou nyní ve vleku druhých stavv a ve vá-

hajících a ustrašených jejich náelnících stží po-

znáváme nástupce onch hrdých tribun, uteí vzdo-

rovali šlecht, a kterých mšané asto íce si vá-

žili než samého krále. Ferdinand kon 4;n zlomil

moc Prahy optným odtržením Starého msta od

Nového; všeliký pokus o jeduoU ml budoucn
být trestán ztrátou statku a hrdla.
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Po Paškovi došlo na pana Lva. Ferdinand znal

jeho pikle s vévody bavorskými; jakmile se cítil dosti

pevným na trn, pijal jeho odstoupeni (v únoru

1530): od té doby tento muž, který skoro po celé

tvrtstoletí ovládal celé djiny eské, upadá v za-

pomenutí. Svržení pán Lvovo, nebo není možno
vidt nco jiného v tomto pijatém odstoupení, bylo

spravedlivé a nepochybn uvítáno velmi radostn
od etn3''ch nepátel, které doháníval k nejhoršímu:

nemén tžkou ranou zasáhlo také ády oligarchické

;

nejvyšší úedníci, kteí za doby Jagielovc skuten
pestali být služebníky královskými, aby se stali

pedstaviteli snm, na píšt byli poueni, že mají

pána a že jejich postavení závisí na nm: celkem

nezapomínali toho a báli se vzbudit jeho hnv.
Podobn na venkov hejtmane krajští, jichž jmeno-

vání znenáhla chtly uchvátit sjezdy krajské, na

píšt byli vždy ustanovováni od krále, a jestliže

proto nepestali být ani úedníky zemskými a za-

chovali si též dvru šlechty, nemli již aspo téže

neodvislosti.^")

Snm užívalo se již toliko k zapsání vle krá-

lovské: ,,již k tomu pivedeni jsou," píše pamtník
doby té, Sixt z Ottersdorfu, ,,aby je dva nebo ti za-

vírali, a to ješt tak, že je král s radou svou nmeckou
a vlaskou rozváží, zformuje a, což by nelibého bylo,

zpetrhuje . . . Takovým neádem k tomu jest pišlo,

že od mnoha let a hned tém za kralování jeho (Fer-

dinanda I.) žádného snmu po všech dskách se ne-

najde, aby který o obecné dobro držán a zavi

n

ml býti, než toliko o bern, šacuky a jiné pomoci
královské".— K jaké povolnosti byli tím pivedeni

stavové, dokazuje snm z roku 1545.

Ferdinand v zápise ode dne 13. prosince 1526
docela výslovn uznal, že korunu obdržel pouze
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svobodnou vlí stav. 2^) Ale znenáhla hledl oslabit

smysl svého prohlášení. Když Cechové žádali, aby
úedn pijal výklad, jaký dávali zlaté bulle, a právo

k nástupnictví na trn uril toliko pro dcery ne-

provdané, vvláel se: nesluší prý králi eskému, aby
mnil rozhodnutí císaské. Koistil z postavem Mo-
ravy a z jisté nejasnosti mluvy právnické tak, že

se brzo nazýval voleným, brzo pijatým kiálem,

mnohdj' v téže listin, aby tím zpsobil jist}' zma-
tek. — Dne 21. ervna 1541 hrozný požár vypukl
\f Praze a zniil nejvtší ást Malé strany a hrad krá-

lovský: dsky zemské (veejný a soukromý archiv

eský) byly ztráveny plameny. Snm se pokusil

napravit zkázu a pokud možná obnovit staré zá-

pisy. Ferdinand pokládaje píležitost za vhodnou,

žádal, aby stavové zmnili usnesení, kterým byl

svobodn zvolen a aby uznali ddiné právo jeho

manželky. V skutku zmna byla nepatrná — ale

dotýkala se stav v jednom ze stálých jejich poža-

davk, aby íše byla pemnna v království vo-

lební, a nad to jakou ceny mly zápisy, když takto

nejslavnjší privilegia byla uvádna v pochj^bnost.

Snm byl již velice nevrlý: dan byly tžké, vášn
náboženské velmi rozpoutané. Avšak stavové se

neodvážili pece zamítnout návrh královský.

Ferdinad si netajil, že nebude vždy možno spo-

léhat na podobné náhody. Po dobách úpadku mohou
následovat doby vzpoury; v této vci neml žádných
pelud, ale myslil, že vždy je snazší udržet moc, nežli

dobývat ji, a pedvídaje boj, pipravoval se, aby
svedl jej za píznivých okolností. Známkou pravých

státník jest, že samy pekážky slouží jim, aby došli

svých cíl. Nebezpeenství turecké a poteba, bdít

nad velmi složitými a asto velmi rznými zájmy
jednotlivých zemí. zdálv se podporovat oligarchii
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eskou proti nmu: král však i v tchto ootížích

dovedl najít sílu a oporu.

Stavové eští marn se vzdalovali víc a více

politiky zahranin, tžká situace ukládala jim jisté

obti finanní. B3'li by rádi zstaviH Uhry osudu
jejich, ale hranice koruny byly již ohrožovány vpá-
dem mohamedánským. Král nesvolával jich ani

jedenkrát, aby nežádal jejich pomoci: naíkali, vzpí-

rali se proti bemenm, jež doléhala opravdu tíž a

tíž, a jsouce unaveni zápasem, poddávali se. Vojsko
kteréž opatovaly Cechy, bylo prostední, nco dob-

rých jezdc, výborní vojíni zakopni, ale pchot
se nedostávalo kázn i'^^) Cechové nebyh sice neu-

datni, ale nemli cviku váleného a dobrého zízení

vojenského; tvoili hrozné roty koistník, ale je-

jich pluky na rychJo sehnané nedovedly odolávat

útoku tureckému. Hotovost veejná se sbírala špat-

n: nebylo jednotného ádu: jedni dávali muže,
druzí se vykupovali, stavové vyhrazovali si jakousi

moc nad vojskem, žádajíce, aby král jmenoval vdce
jen s jejich radou.^^) S tímto vojskem feudálním ne-

mohli být zastaveni Osmané. Proto také Ferdi-

nand mnohem radji vyžadoval penz k vydržování

žoldné. Dvojí kynula mu výhoda: vojsko, které

postavil takto, bylo jen jeho, poslouchalo jen jeho

rozkaz; pokud toliko žold mu byl vyplácen, táhlo,

k?.m bylo posláno, a bojovalo, s k3'm mu uloženo.

Nebyly to voje uherské ani eské, ale vojsko
rakouské: proti možným odbojm tito žold-

néi bez náboženství a bez vlasti byli trpným ná-

strojem vle panovníkovy. Velmi pípadn b3'lo e-
eno, že Rakousko bylo spíše diplomacií nežli stá-

tem; bylo již tehdáž a jest ješt pede vším armádou.
A vydržování této armády zpsobilo zárove

utvoení ádných financí. Ped Ferdinandem vý-
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daje veejné celkem se kryly píjmy ze statk ko-

runních nebo roními platy, které král ukládal svým
bezprostedním poddaným, židm, mstm atd.;

jen v nkterých pípadech zvláštních snm povo-
loval mimoádnou pomoc. Co bývalo dosud vý-

minkou, na p[št se stalo pravidlem. Zajisté ne

v zásad. Právo stav, povolovat da a tudíž i za-

mítnout, nebylo bráno v pochybnost; snmy opa-

trn žádají vždy po králi prohlášení, kterým se po-

tvrzují jejich svobody v této vci: jejich svolení

nemá tvoit praecedens, budoucnost jest zabezpe-

ena. Ale skutek nicmén trvá; pi berních mimo-
ádné jest jen jméno; jsouce obnovovány každého
roku, znenáhla vcházejí v obyej; zamítnutí jich

stává se krokem nesnadným a známkou odboje.

S tohoto hlediska dílo Ferdinandovo v Praze není

jaksi nepodobno dílu Karla VIL ve Francii: s pra-

videlným vojskem a stálou berní — aspo v skutku
— Cechy pestávají být královstvím feudálním a

vymykají se z tradicí stedovkých.
Dan byly velmi tžké: zprávy, které máme

o hospodáském stavu zem, dokazují, že stálé náky
snm byly velmi oprávnny, a pece výlohy nebyly

ješt kryty. Poslové benátští tvrdí, že Ferdinand

by byl jedním z nejmocnjších panovník na svt,
kdyby mu nechyblo penz: na neštstí jeho d-
chody nejsou ani dosti znané ani dosti pravidelné.^*)

Snmy povolovaly vžd}^ summy tém stejné, ale

nechtly se zavazovat na dlouliou dobu; smlouvalo

se takto: z toho povstávaly odklady a nejistota.

Správa íinanní byla velmi špatná; král, z malo-

moci nebo ze slabosti, pehlížel vc: kdo se úastnili

správy penz státních, rychle se obohacovali. Z toho

.vzcházely neustálé schodky: velmi asto plat slu-

žebníkm královým, žold vojákm nebýval vyplácen.
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Aby byla získána náhrada za skoupost snmu, neb
aby byly opateny nenadálé výdaje, utíkáno se ku
pjkám: takto vzniká nový stav vitel králových,

kteí osobn byli úastni, aby moc královská nebyla

popírána, a aby neodpíráno jí požadovaných pí-
spvk penžitých. Tito vitelé, kteí nebjVali

vždy dobrovolní, nebyli zajisté etní, ale v dob,
kdy práva politická píslušela jen vyvolencm,
velice záleželo na této podpoe: zvlášt msta,
která asto musila svolovat k pjkám nebo
poskytovat králi svého rukojemství, takto se

nerozlun spojovala s mocnástvím, a tyto

ohledy penžní konej Šily ponkud jejich horlivost

opposiní.

Pemna finanní, znenáhla se vykonávající,

byla konen záminkou k zízení správy, která zá-

visela toliko na králi a ponenáhlu rozšíila svj vliv

na velmi etné obory. Stavové podrželi právo nejen

povolovat, ale i vybírat bern, a Ferdinand neu-

píral jim ho celkem. Protože se však dly asto zlo-

ády a prtahy, rozlinými prostedky pokusil se

dostat pod svj vtší dozor rozpisování berní, a

jejich vybírání dosti asto bv'\'alo svováno hejt-

manm krajským, od nho jmenovaným, nebo zvlášt-

ním berníkm od nho ustanoveným. Toto zakro-

ování se stalo tém pravidlem,^^) když stavové f
na vychování dvoru královského povolili posudné:

v letech 1546—15O4 tuto dan vybírají královští vy-

brí, kteí závisí na komoe královské a nejsou ani

vždy eši. 2*) Snmy vzpírali se asto této novot,
jež se protivila zajisté zízení zemskému, a nkdy
podailo se jim dosáhnout jmeno\'ání výhercích

krajsk3'ch, ale králové se již nevzdali svých náro-

kv, a lehce bylo pedvídat, že stavové nezvítzí, a to

tím spíše, proto že obyejné bern korunovaní
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a berné ke satkm jeho détí bývaly vybírány od

vj'bércích královských.

S bernmi král nakládal celkem svobodn:
z nkterých nález snmovních vysvítá sice jakýs

úmysl vyhradit si nejvtší dozor, ale stavové nedo-

sáhli, aniž dosti rázn se snažili o rozvržení pomocí

penžitých, kráh svolovaných. Nad to Ferdinand

sotva dosedl na trn, opt se ujal voln dchod
korunních, na nž stavové sáhli za vlády Vladisla-

vovy. Ježto dívjší
,
.úedníci královští" promnili

se v ,,úedníky zemské", a král nemohl více spoléhat

na jejich plnou oddanost a na jejich naprostou po-

slušnost, zídil sprá\ai docela novou, která závisela

toliko na ném a spojujíc svj osud s osudem panov-

níkovým, vším úsilím hledla rozšíit pravomoc au-

tority královské.

Žádný úad pro budoucnost zem neml pso-
beni úinnjšího nad komoru úetní neboli

královskou; byla zízena již roku 1527, totiž

hned po zvolení Ferdinandov: nejvyšší rada ko-

mory, jemuž po roce 1547 dostalo se náz\'u presi-

denta, a tyi radové \'tdli spráxTi financí králov-

ských, majíce moc velice rozsáhlou; lenové komory
byli velice peliv vybíráni z muž, kteí se vyzna-

menali oddaností svou ke králi, a oni nezklamali na-

djí panovníkových: fjan z Vartenberku
nejvyšší rada, Šebestian z Veitmile,* Jin-
dich líložek ze Žam pachu, Wolí-
hart Planknar z Kynšperku a Kry-
štof Genndorfer proklestili cestu svým
nástupcm a vychovali školu; vi stavm ped
stavovali theorie absolutistické, nepracovali s menší

horlivostí než legisté ve Francii, aby na místo ád
svobodných a oiigarchických postavili správu krá-
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ovskou. V nové organisaci nepatrné místo zaujal

mistr komory.
Komora královská byla nkolikrát pemo-

vána, ale úelem každé zmny bylo, aby její psobení
bylo rozšíeno a upevnno: jejím rozkazm podlé-

halo etné úednictvo, ona podrobila si úedníky
finanní, kteí s poátku zachovali aspo ásten
svou nezávislost, a rozšíila na všecky zem korunní

svou pravomoc, jež z pr\ai pestávala na samém
království. Ježto jejím úkolem bylo bdít nad dob-

rou správou a nad zlepšením dchod královských,

nebylo otázky, v které si neosobovala práva za-

kroovat; pipravovala návrhy, pedkládané potom
snmu, dohlížela nad správou zvolených výbrích,
bdla nad udržováním hrad královských, jakož

i nad ražením mincí, snažila se o obnovu statk ko-

runních, starala se o pozdvižení hornictví; pod zá-

minkou, že hájí prospch fiskálních, domáhala se

jakéhos dozoru nad soudy, porovná\'ala spory a

rozsuzovala pe stran osedlých na statcích králov-

ských. Své zástupce mla v soudech nejvyšších,

hledla pi nich zjednat platnost právním theoriím

ímským, a její zástupcové našli úslužné pomocníky
v osobách, které získány byly chytrou štdrostí

panovníka nebo které doufaly, že od nho Cechy
budou pivedeny do lna církve ímské.^') Podko-
moí, obratn jsouce vybíráni, dostávali smr od
komory a podávali se moci královské vším svým
vlivem na správu obecní: zvlášt Jií z Gerštorfu

(1540— 1558) byl poslušný vykonavatel všech roz-

kaz dvoru královského, a stavové ztratili vskutku
výhodu pemny, kterou úad podkomoský byl

uinn úadem zemským.
Pomyslíme-li, jaká byla moc králo\ská pi na-

stouf)ení Ferdinandov, žasneme opravdu nad po-
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kroky v nkolika letech vykonanými. Král užívaje

zvlášt chyte nedbalosti a slabosti stav, zídii

vojsko, finance a správu; nejvyšší úedníci, kteí
nkdy na sebe strhovali svrchovanou moc a uráž-

liv pohrdali všelikým zakroováním panovníkovým,
byli odstranni nebo získáni; moc královská vyko-
návána v oborech nejrznjších, a svými úedníky
král provádl svou vli v zemícb nejvzdálenjších.

A tato pemna, jež byla pravou revolucí, byla pro-

vedena tak umírnn a opatrn, že nevzbudila ani

vzpoury ani odboje, na nejvýše nkteré reptání.

Snm sotva se odvážil nkolika námitek o pravo-

moci soudní, kterou si osobovala komora královská

neb o osobách do ní zvolených. Ferdinand nejprve

odpovdl ironicky narážkami na finanní úspch)'
pedešlé vlády; potom když stavové naléhali, dal

jim tvrdou odpovd odmítavou: ,,Což se užitk
našich v témž království dotýe, zdá se nám za ne-

slušné, aby nám kdo v tom jakou míru ukládati ml,
jak bychom je spravovati a íditi mli". Stavové se

nezmohli na odpov a až do roku 1547 v pramenech
nenalézáme žádné stopy, že by na snmích další

odpor býval inn.
Jedna vc zvlášt budila reptání: mnozí z len

komory byli cizinci, což odporovalo, ne-li slovm
zízení zemského, zajisté jejímu duchu. Ale všecky

námitky se rozbily o vli královu. Nejen stížnostem

snmu v této vci nebylo vyhovno, ale pi každém
novém zízení komory vyniká zejmý úmysl králv
vymýtit z ní živel národní. Již roku 1530 nkteí
noví radové neumjí esky, a od té doby nmina
jest jazykem správy finanní. Dje se tak proto, že

podle zámru Ferdinandova komora eská jest to-

liko orgánem úadu ústedního, komory vi-

de í s k é, jíž mly píslušet všecky otázky finanní,
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V téže dob, co Ferdinand pracoval o povznesení

moci panovnické v rzných svých státech, snažil se

pipoutat je tsnji na vzájem, hled jednotu osobní

pemnit v unii reálnou a chtje z tohoto nahodilého

a nejistého skupení samosprávných království vy-

tvoit organism politický. Práv pro tuto snahu více

než pro náhodu, kteráž uinila ho nástupcem Lud-
víka Jagielovce, Ferdinandovi sluší název zakla-
datele mocnáství rakouského, a až

do Marie Terezie žádný jeho ná.sledník neml tak

jasného vdomí o cíli vj^knutém.

Výsledky zajisté budou ješt dlouho pochybné
a prostední. V XVI. století sotva vzniká idea státu:

jeho práva a pravomoc špatn jsou \yznaeny:
privilegia mst, vrclmostenská moc pán v užších

mezích obsahují moc panovnickou; zdá se, že na-

prostá svrchovanost, které se domáhala šlechta na
sv-ých statcích, budila jaksi ve Ferdinandovi ne-

pátelství proti snmm, a pání, aby zlomeno bylo

vojenství tchto suverén: nenávidí jich mén
ješt pro dohled, jejž si osobují ve všech vcech
státních, než proto, že nedopouštjí mu proniknout

až v samou massu lidu. Ale v této vci jeho nároky
se protiví ideám všeobecn pijatým, a všecko jeho

úsilí, aby obsáhl pímo poddané bez prostednictví

vrchností, zstává bez výsledku; moc šlechty nad
poddanými potrvá ješt déle než vliv snm. —
Také dosti dlouho po Ferdinandovi Cechy dále tvoí
království úpln samosprávné, aspo v zásad:
snmy nejen zachovávají právo svolovat dan a

tím vliv rozhodný na všecky otázky všeobecné po-

litiky, ale i soudy jsou s^ liované, od jejich nález
není odvolání, a žádný obyvatel nemže být po-

hánn ped soud cizí; v zemi samé nejvyšší úedníci

Denis-Vaníura, Konec samostatnosti eské. II. 4



pravideln vykonávají svou moc, a ve všech vcech
dležitých rozhodné slovo písluší stavm. Sa-

mostatnost Cech je tak bezpené opatena, že na-

mnoze petrvá i válku ticetiletou; skuten zmizí

teprve v druhé polovici X\'III. století.

Dležito je tedy vystíhat se všelikého pe-
hánní, zpsobeného asto pedsudky naší doby, ale

i pi tchto ohradách je zcela jisto, že dobou Ferdi-

nanda I. poíná obrat, který se dovrší za Josefa II.

a promní pak Cechy v pouhou provincii mocnáství
rakouského. Tlak okolností pomáhá tu panovníkm:
stálé spojení se státy sousedními ukládalo každému
lenu spolenosti jakési zíkání se, tém nevyhnu-
teln pivodilo utvoení úadv ústedních, jež sa-

mým svým trváním, i když byly povahy prost po-

radné, a akoli jejich moc nebyla úedn uznána,

psobily opt na zvláštní zízení zemská a ohrožo-

valy samosprávu jednotlivých království.

Do jisté míry smry centralisující, jichž nástro-

jem se stal král se svými úedníky, prosply echám:
utlumily v skutku ducha rozdrobení a rozdlení, kte-

rý tak nešastn rozpoutal svazky pojící zem ved-

lejší s korunou. Král, akoli neml píliš vroucí

náklonnosti k Cechm, nicmén celkem podporoval

je proti Slezanm a Moravanm: pravomoc kance-

láe eské byla rozšíena na všecky zem korunní;

eská komora dvorská vykonávala dozor nad finan-

cemi Moravy, Slez a Lužice; v jistých pípadech spor-

ných obyvatelé zemí pivtlených pohánni byli

ped soudy pražské; roku 1548 Ferdinand zídil nej-

vyšší soud appellaní, aby v poslední instanci roz-

suzoval vci, v kterých se odvoláváno od soud mst-
ských, a hledl mezi jednotlivými zemmi zídit

jistou jednotu právní.



— 51 —

Tato opatení, pijatá s velikým odporem v ze-

mích vedlejších, zvlášt nmeckých, ve Slezsku a

Lužici, znova zostila staré záští: pispla jen k u-

pevnní moci královské tím, že znesnadovala více

všeobecné odboje, kdežto zárove byla poátkem
velikých promn. — Tsnjší podrobení Moravan
a Slezan Cechm v oích Habsburk bylo toliko

prvním krokem; koneným cílem bylo splynutí rz-
ných jejich zemí v jedmou íši a zavedení jednotné

správy.

Ferdinand podnikal tu dílo, ped\ádané a

zkoušené od Maximiliana. Nestálá a nepokojná in-
nost císae Maximiliana I. nesmí v skutku být nám
závadou vidt v nm pravého zakladatele poli-

tické organisace rakouské. — Za Fridricha III. ády
feudální byly ješt všemocné; nejen autorita pa-

novníkova byla velmi slabá a skoro všecka moc
v rukou stavv, ale i jednotlivé zem užívaly ne-

závislosti tém úplné, a jediným svazkem je pou-

tajícím byla osoba panovníkova. Za jeho nástupce

uinn byl vážný pokus o zmnu tohoto stavu vcí.

Francie, došedši jednoty mnohem díve než

sousední íše, byla uitelkou ostatní Evrop. Správa
královská, jak zízena byla od Kapetovc, šla sv-
tem ped trojbarevným praporem, a zajímavo by
bylo ukázat, jak století od století vláda feudální

znenáhla pozbývá pdy naproti theoriím moderním,
jichž ve Francii použito poprvé a nejdokonaleji, až

do doby, kdy se za vlivu revoluce dovršuje promna
poatá od nástupc Hugona Kapeta. Když rod Va-
lois získal zem flamské, penesl sem soustavu správy
francouzské, a práv na svých statcích flanderských

Maximilian, ddic vévod burgundských, poznal

ády, o jichž zavedení se pokusil v Rakousích. Rada
králova a jednotlivé odbory, politický, finanní a
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soudní, jež se oddlily od ní, byly králm francouz-

ským nástrojem v jejich zápase proti ádm feu-

dálním: Habsbuikové mli také svou radu králov-

skou, která sloužila podobným zámrm a naproti

tradicím šlechtickým a separatistickým pedstavo-
vala ideu státu moderního a pipravovala jednotu

správy i státu.

Maximilian jen jaksi zhruba vyznail program;

Ferdinand provedl jej v podstatných rysech. Rada
dvorská byla nejvyšším dvorem soudním a ve-

likou radou státní zárove. Král zamýšlel s poátku
rozšíit její pravomoc na království eské a Uher-

ské: ale úchvat byl by píliš náhlý, a odpor vzbuzený

podnikem tak pexTatným mohl se snadno zvrhnout

v odboj. Jestliže innost rady byla nepímá, p-
sobila tím pronikavji: ,,Nechceme", praví Fer-

dinand v své instrukci z roku 1537, ,,aby byl njaký
rozdíl mezi leny rady podle jejich vlasti, nebo
nejsou to zástupci zem, ale naši rádci a naši pIu-

žebníci."^^)— Nic neprotivilo se víc ideám šlechty

tehdejší a nic nemohlo pispt více k splynutí rz-
ných ásM mocnáství v 'jediný celek, nežli toto sou-

stední n oci ve sboru, jenž jsa ustanovován od krále

a závise j:n na nm, b^^l povýšen nade všecky pro-

spchy a nade všecky upomínky partikularistické

i pecviil jen o velikost domu vládnoucího.

Hla\ní rozdíl mezi správní soustavou stedo-

vkou a moderní záleží snad v tom, že logické roz-

tídní vcí postaveno bylo na místo rozvržení geo-

grafického. Kdežto na poátku tíž úedníci vyko-

návají všecku moc na území dost obmezeném, spo-

jení Velikých území pod spolenou správou zpso-
buje velmi záhy rozdlení práce a její specialisovaní.

Za Ferdinanda vedle rady dvorské, která jest ve-

likou radou státní, a jejíž psobení týká se zvlášt
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správy a soudnictví, tri jiné rady jsou zízeny pro

politiku zaluaniní, pro válku a pro finance.^*) Tajná
rada jest nejvyšším sborem pomocným a jako

dvrným panovníku; do ní on povolává muže,

kterým pln dvuje; tu se rokuje o otázkách nej-

vážnjších a iní rozhodná usnesení. Nejvyšší kan-

clé eský býval obyejn lenem tajné rady; to

již postaí ku poznání, jak se situace promnila: kdež-

to díve politika království, jsouc ízena úedníky
toliko na snme závislými, byla úpln samosprávná,

nyní, aspo v skutku, jest vedena radou cizí, v níž

její pedstavitel má toliko skrovný vliv: ostatn
zda se na píšt kanclé eský bude starat jen o zvlá-

štní prospchy království? — Zstává arci na dále

úedníkem zemským, ale tlakem okolnosti se stává

z nho ,,služebník a dvrník" pano\Tiíkv.

Komora dvorská ve Vídni b\'la pravým
íšským ministerstvem financí: úetní komory praž-

ská a peštská byly podízeny její správ a pijímaly

její instrukce: Ferdinand založil již v zásad po-

spolnost svých zemí, prohlásiv, že se musí podporo-

vat na vzájem; s nemenší pevností hledl dokázat,

že má právo jediné správ svit hájení a zastoupení

svých prospch, ,,nebo vše jest vcí jediného pána",

a protože rada dvorská nepestávala na zamezování
zloádv a na pelilížení úctv, ale všemi prostedky
psobila také k rozmnožení dchod komorních,

její úkol zabíral vci nejrznjší. Konen v po-

sledních letech své vlády roku 1556 Ferdinand do-

vršil své dílo zízením rady vojenské, jejíž

pravomoc dostaten vyznauje již její jméno.

Ješt jedenkrát si pipomeme, že jsme v XVI.
a nikoli v XIX. století; bylo by nesmyslné mluvit

již o centralisaci: nesluší zapomínat, že Cechy mají
avé snmy, své úady, své soudy, své zákony, ale
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nelze pomíjet, že se stala veliká zmna: Ferdinand
aspo hrubými rysy vyznail vládu, která není již

unií osobní, nýbrž blíží se k zízení federativnímu:

samostatnost království není ohrožena, ale jisté

vci, politika zahraniní, vojsko a finance královské

se vymykají jednotlivým snmm; tajná rada, vo-
jenská rada a dvorská komora jsou prvním pokusem
spolených ministerstev, kdežto rada zemská a kan-
celá dvorská, jichž innost na poátku mnohem
víc obmezována byla ády národními, bude zne-

náhla, bez násih a neustálým tlakem zmenšovat roz-

díly správní a právní, které tvoí ješt propast mezi
jednotlivými zemmi pod panstvím Habsburk.

Tmto ministerstvm spoleným, možná-li již

tehdáž užít toho slova, ml odpovídat spolený
snm. Ponvadž vbec Ferdinandovi se nedailo
docházet usnesení snm, jakých si pál, leda když
osobn byl pítomen jejich rokování, musil neustále

jezdit ze zem do zem, aby získal jejich svolení.

tJloha byla tžká: král se pokusil, aby v jistých pí-
padech jednotlivé snmy svolovaly ku penesení své

moci na plnomocníky, kteí by rokovali spolen;
doufal, že se na tchto spolených snmích seslabí

žárlivost a evnivost, a že se z tohoto sblížení zrodí

vlastenectví rakouské, jímž se usnadní obti a zú-

rodní práce. V této vci narazil na odpor nepeko-
natelný: bylo to veliké neštstí! Oligarchie eská pi
svém obyejn nedostateném dvtipu politickém

nedovedla se chopit prostedku, kterým by se po-

stavila nepekroitelná hradba proti despotické

monarchii. Tyto snmy generální byly by zaruo-
valy jak svobody politické tak samostatnost ná-

rodní; Uhri, Nmci a Slované, sblíživše se týmž
duchem a jsouce nerozlun svými osudy spojeni,

bvli bv zaiifité zaTv^To^^li na sv^ záští a bvli by se
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sjednotili, aby panovníku pinášeli Jen obt
kých nutn vyžadoval stát; rozvoj jednoty rakot jké

byl by se smíil se zachováním samosprávy krá-

lovství. K tomu bylo pouze dlužno pipustit jisté

minimum ústupkv, a bylo teba jistého ducha ob-
tavého: Cechové odsuzovali se ztratit vše, ponvadž
se nechtli vzdát neho.

První pokus o zízení spoleného snmu ra-

kouského byl uinn roku 1530. Odpor v Cechách
byl velmi podráždný; snm ješt za vlivu pana

Lva z Rožmitálu zamítal žádosti za penžité pí-
spvky; budou-li hranice království ohroženy, sta-

vové prý dovedou jich ubránit; jinak nepošlou Uh-
rm pomoci, leda jestliže obdrží nepoprný dkaz,
že papež, císa, Francie a jiní panovníci kesanští
vypraví též vojska do pole. Také když Ferdinand

žádal snm, aby vypravil plnomocníky do Lince

smluvit se s posly druhých zemí o prostedcích k za-

bezpeení obrany proti Turkm, vtšina prost ode-

pela; tírri by prý bylo ublíženo svobodám zem-
ským; jestliže druhé snmy chtjí vypravit posly

do Budjovic, stavové ochotn vyslyší jejich ná-

vrhy, ale snm si vylirazuje poslední slovo. ,, Zajisté

pokud tato cháska vládne," psala Ferdi-

nandovi sestra jeho Marie, ,,není možná, aby se

vcem Vašim dobe dailo."'**)

Ferdinand uinil nový pokus roku 1537. Uhi
a Rakušané podporovali jej; Slezané a Moravané
rovnž páli jeho zámrm; Cechové však jeho návrh

amítli rozhodn. Roku následujícího král dtkli-

^ji obnovil svou žádost, jeho psobením zakroili

'slancové benátský, papežský a poslové druhých
mí: úspch nebyl lepší; zvlášt stav rytíský byl

epovolný. Avšak pokroky Turk stavové byli pi-
ueni k nkterým ústupkm. Když Soliman opa-
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noval celé Uhry mezi Tisou a Dunajem a posádka
turecká obsadila Budín, velké pohnutí nastalo v Ev-
rop: Cechové více mén upímn podali se myšlence

spoleného rokování se zástupci druhých zemí;

nechtli toliko vypravit svých posl do Lince, k e-
mu zajisté byli oprávnni; král uložil druhým po-

slm, aby se dostavili nejprve do Kutné Hory, po-

tom do Prahy (1541); akoli se vyskytly všeliké

nesnáze,- událostmi jasn se osvdil prospch tchto
všeobecných snm, ale pokas nebyl obnoven. N-
kolikrát jednáno o této otázce: Cechové nechtli se

nikdy ubírat do Vídn nebo do Lince; zástupci dru-

hých zemí rovnž tvrdošíjn zamítali jít do Prahy;

král, jsa unaven a nedoufaje ve vítzství nad touto

vzájemnou zlou vlí, konen se rozmrzel. Jestliže

se uskutení jednota mocnáství, stane se tak bez

stavv a proti jejich vli.

Tímto nezdarem ásteným se vysvtlují ne-

snáze, s nimiž zápasit bylo Ferdinandovi, a spra-

vedliv lze ocenit vzácné vlastnosti, jež jediné mu
umožnily provádní a šastné dokonení nejd-
ležitjších jeho oprav. Nesume však píliš písn
o stavích eských: akoli jejich nesmihvost byla

osudná, jejich odpor vysvtluje se zcela pirozen;
obti, jakých se žádalo po nich, byly takové, že

se vlastenectví ponkud nedtklivé odhodlává k nim
jen se zármutkem, a odíkání, jehož by teba bylo,

ochlazovalo smýšlení nejlepší a pedsudky nej za-

koe lejší. Stavové mli temnou pedtuchu, že

cesta, na kterou jsou puzeni, pivádí je do polovi-

ného otroctví; na neštstí, jako vždy, tak i n5aií je-

jich prozíravost nebyla dosti jasná ani jejich roz-

hodnutí dosti mužné. Následky situací jistých bý-

vají nevyhnutelné: od chvíle, kdy Ferdinand byl

pijat za krále, marná byla snaha udržet echy v pl-



— 57 —

ném osamoceni, a jediným prostedkem, aby jejich

samospráva nezanikla, bylo piznání, že na píšt
musí být obmezena.

Ostatn obavy stav, kteí hledli toliko v bu-

doucnost vzdálenou, celkem necítila massa obyva-

telstva. V šlecht stará strana \iastenecká, akoli

se poala chovat opatrn, a a král pevyšoval po-

nkud její nadje, celkem byla vdná panovníkovi,

že povznesl svou moc a vytrhl zemi z bezvládí.

Ferdinand pi všech svých vlastnostech vynikají-

cích nebyl nikdy oblíben v lidu, akoliv usiloval o to:

byl píliš zabrán do prací mnohých, poteboval a

vyžadoval velmi mnoho penz na ony vné války

uherské, jež vedeny byly bez slávy a bez užitku;

zstával stále cizincem, znajícím sotva nkoUk slov

eských. Ale jestliže nebyl milován, jeho zásluhy

o obnovení poádku, o obranu plné spravedlnosti

a o skutený blahobyt zem bj^ly uznávány vdn.
Znenáhla pevné svazky se utužovaly mezi podda-
nými a panovníkem; cizí dynastie zapouštla ko-

eny. Té chvíle bylo možná s dvrou hledt bu-

doucnosti vstíc. Nejhroznjší následky vlády Ja-
gielovc byly napraveny: pro by se Cechy nevyvíjely

pokojn v íši dosti mocné ku potlaení rozbrojv
obanských a ke skrocení choutek, dosti uzákonné,
aby svobody veejné byly chránny od zvle pa-

novník? Zachovávajíce svou e, své zákony, své

tradice, pro v jednot se zemmi sousedními nena-

byly by záruky bezpenosti a moci? Zda po toli-

kerém utrpení a zmatku nemohly právem doufat

v pokojnjší budoucnost?
eho by bylo teba k tomu? Nejprve, aby se

královská moc nepokoušela zneužít svého vítzství,

a když se jí podailo zamezit pechvaty stav, aby
šetila jejich práv zákonných; dáje aby se snr
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vzdal opravdu nkterých svých požadavk a spo-

kojil se úlohou umírnnosti a dozoru; jinými slovy,

bylo teba, aby stav zejmé nebo tajné války, ve
kterém až posud proti sob stáli pední initelé moci,

ustoupil vzájemné dobré vli. Na neštstí sen ta-

kový byl neprovedný; nejen proto, že prospchy
neodzbrojují, a že jest nevyhnutelno, aby se boj

poatý skoni] úplným zniením jednoho ze zápas-

níkv, ale hlavn proto, že tomuto upokojení bylo by
teba bývalo dvry, které nebylo na žádné stran.

Bylo velikým neštstím zem eské v této roz-

hodné dob jejích djin, že nemohla milovat svých
král, ponvadž nebyla milována od nich. Je-li

dynastie národní a vzrostla-li spolu se zemí, pa-

novník i poddaní jsou navzájem spojeni pevn, a

prese všeliká nedoroziminí, spolená oddanost

k vlasti poutá je svazky nerozlunými. Jestliže

vyšli z téže pdy, byli odkojeni týmiž myšlenkami,
jestliže jdou za týmž cílem, ožireni jsou týmiž váš^

nmi, bojují s týmiž nepáteli, vdomí spoleného
osudu postaí obyejn, aby se spory zmírnily, • a

smír byl upímnjší. Ale jakými vzpomínkami se osla-

bovaly tyto protivy mezi Cechy a jejich pány
nahodilými? Ferdinand nerozuml jejich ei, byl

jiné víry; nejslavnjší jejich hrdinové v jeho oích
byli jen biií'ii neb lupii. Jeho vláda byla spra-

vedlivá a jeho zákony užitené, ale jeho snaze nešlo

o štstí vlasti, než toliko o prostedky, jak by na
venek sesílil svj vliv osobní. Cechové b5di jen ná-

strojem jeho slávy; vdli to i nepokojili se proto.

Král opt, popuzen touto chladností, kterou pokládal

za nespravedlivost, podráždn nedvrou, na kte-

iou narážel, obklopil se cizinci, a takto mezi ním a

poddanými jeho rozšiovala se propast nepekle-

nutelná. Krutým dsledkem situace bylo, že se
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oddanost k vlasti zdála jakousi zradou vi panov-

níku, a tento svou moc nepokládal za zabezpenou,

pokud národ nebyl úpln pokoen.
Proto, kde byl by ml nalézt pomocníky nej-

oddanjší v massáchlidu, jimž záleželo na zachování

poádku veejného, a jež — jako se stalo na píklad

ve Francii — mohly být spojenci královými proti

šlecht, práv tu narážel na jistý odpor nepekona-
telný. Opposice vycházela spíš od stavu rytíského

a jmstského než od panstva: rytíi a mšané jsouce

mén pístupni, nepodléhajíce pokušení soukro-

mému, majíce myšlenky prostjší, vzdlání obme-
zenjší a živjší pud konservativní, s rostoucím

podráždním sledovali rozvoj systému politického,

jehož všecka tíha spadala na n, a jenž urážel všecky

nejhlubší a nejvroucnjší city, a jehož poteba ne-

byla od nich pojímána. Ferdinand znal toto smýš-

lení. Kdykoli stál nejen ped nkolika oligarchy,

nýbrž ped národem samým, cítil onen tajný odpor,

a nespokojenost pirozen byla zvýšena prostedky,

jimiž založil svou moc na škodu stavu mstského
*a drobné šlechty, jako zákazem velkých obcí a sjez-

íJ krajských. S této strany spíše nežli od stavu pan-

ského bylo se mu bát odboje.

Zjevná roztržka nebyla by však povstala jist,

kdyby se k otázkám politickým nebyly pidružily

otázky dogmatické. Podle theorií za té doby vlád-

noucích Ferdinand nemohl se pokládat za pravéhv'^

krále, pokud svou víru neuložil svým poddaným.
Cechové, když jejich víra byla ohrožena a když
útok byl uinn na svobody náboženské tak draze

od nich vykoupené, pokusili se o svržení zla, které

znenáhla doléhalo na n. Oddanost k uení utra-

quistickému nebo protestantskému byla zvlášt

vroucí v nižších stavích: nový dvod, aby se tito
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postavili v elo opposice. Ve chvíli krise rozhodné

roku 1547 hnutí skuten vyšlo ze sekt radikálních

a národních, a vyš^í šlechta pipojila se k nim jen

dosti bázliv i opustila je opt velmi rychle. Moc
královská, uživši tajného rozporu, jímž oslaben byl

odboj, lehce pemohla jej, a po svém vítzství po-

tlaila v církvi a státu živly demokratické, o jejichž

podporu nemohla nebo nechtla se ucházet. Stav

panský pomst králov vydal bratry eské
a msta, ale s nimi zmizely sláva a síla národa.



Poznámky k hlav I.

*) Jsa astrologem a alchymistou horlivým, pokládán

byl za „velikého arodje" a v jeho pokoji za noci vídány a

slyšány vci „divné a strašné".

2) Rezek, Úmluv jí^ sjezdu vídeského
z 1. 1515 a-jich význam pro volbu eskou
I 1526 vas. es. Mus. 1881, str. 385—403. O nárocích Habs-
burk a o volb Ferdinandov viz druhé lánky Rezkovy
(v as. es. Mus. r. 1882); Liske, Der Congress zu
W i e n (Forschungen, VII.) a Des polnischen Ho-
fes Verháltniss zur Wahl Kaiser Karls
V. v Sybelov Hist. Zeitschrift. 1866; Gluth, Die Wahl
Ferdinanda I. zum Kónig von Bóhmen
1526, v Mittheil. des Vereins fúr Gesch. der Deutschen in

Bóhmen XV. Rokem 1526 poíná nejdležitjší publikace

pro djiny XVI. století Snmy eské, vydávaná král.

eským archivem zemským.
') Baumgarten, Gesch ichte Karls V. II

201, 571.
*) I b i d e ra str. 572.
^) Rezek, Geschichte der Regierung

Ferdinands I. in B o h-m e n. Praha 1878. Str. 61.

•) Baumgarten, II., str. 57S.

') Rokem 1527 poínají zprávy vyslanc be-
nátských, uveejnné od Fiedlera veFontes re-

rum austriacarum, II. oddl., sv. XXX. O Fer-

dinandovi viz zprávu Contariniho 1527. Ferdinandovi je

tehdáž 24 let ,,e superbo, avido de honor, desiderosso de
cosse grande" (str. 3); zpráva Mocen igova: Ferdinand je

bratr císav; ale mohl by slout jeho synem ano i manem,
tak velkou a hlubokou úctu mu prokazuje. Hovoí s ním
velice pokorn, nezjednává a neiní nic bez jeho svolení.

Císa chová k nmu nejvtší náklonnost. Když jednou král

ekl svému bratru, že sšedivl_, odpovdl mu tento, že jeho
vlasy zblely starostmi a pracemi, které podnikl z lásky

k nmu a k jeho synm. Podivuhodná je tato dokonalá
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shoda obou brati, svými obyeji a povahou tak rzných:
,,dico, che come raaggior conformitá di volere íorse non si

ritrova hoggidi fra dui alti fratelli cosi ne anco maggior
disparitá di nátur et di costume" (str. 55) Mocenigo zajisté

nadsazuje protivu, v skutenosti dležitá byla podoba mezi
obma bratry. V Pamtech Mikuláše Daic-
kého z Heslová líí se takto obraz krále v posledních

jeho letech: , .zrostu nevelkého, suchý, s otevenými ústy,

maliko nahrbovatý, oí dosti velikých, nosu hrbovatého,
bílé tvánosti, vlasuov prostých, auduov tenkých, ei ne-

smírn spšné, mysli v3'soké, pi tom hnvivý a mstitedlný

a vtipu vostrého." (I., 85.) Pamti Daického, vzácný to

pramen pro XVI. století, uveejnil Rezek, v Praze 2 sv.

1878. Z téže skoro doby je správa Soranzova (1563) u Fied-

lera, str. 214: ,, animo temperato et pi presto inclinato

alla páce che alla guerra".

•) Bibliografie spis o Ferdinandovi I. jest velmi roz-

sáhlá, protože vtšina djepisc neodluuje jeho psobení
od života jeho bratra. Znamenitého díla Bucholzova ,,Ge-
schichte der Regierung Ferdinands des
E r s t e n, 9 svazk, 1831—1838 lze užívat jen s jistou

opatrností. S velikým prospchem vždy ísti se bude Ranke,
Deutsche Geschichte im Zeitalter der
Reformation, O prvních letech panování Ferdinan-
dova viz výbornou Oester. Reichsgeschichte
od Alf. Hubera, jejíž tetí díl, bohužel poslední, pestává
pi poátku roku 1527 (Gotha 1888).

•) Chování ech bylo tím mén politické, že ve chvíli,

kdy volbou Ferdinandovou echy mly vstoupit do velkého
soustátí, bylo by teba bývalo tsnji k sob spoutat jednot-

livé zem korunní. Jedna ást stav pochopila to a zvala

Slezany a Moravany k spoleným poradám, ale vítzství

dostalo se zpupnosti a pošetilosti, a ohlášené porady nebyly
nikdy ani zahájeny. Poslové odešli rozhnváni, a brzo zpo-

zorován úinek jejich hnvu. V Slezsku strana nejnespoko-

jenjší dokonce pipomínala smlouvu Olomouckou, tvrdíc,

že zem nezávisí na korun eské, ale na uherské. Viz Rez-

kovy ,,Nové píspvky k volb eské r. 1526
a k poátkm Ferdinandovy vlády v ze-
mích korunních v Pojednáních král. es. spo-

lenosti náyk ady VI., díl 11. str. 4— 11.

^°) Vytknout teba, že Ferdinanda podporovala jedna

strana v šlecht, dávná to strana vlastenecká, jež chtla
posílit moc královskou.



") o dolech Kutnohorských viz P a m S t ! Miku-
láše Daického z Heslová, passim. O situaci

finanní ti instrukci Ferdinandovu komoe eské 25. bezna
1527) v Archivu fiir ósterr. Geschichte sv.

66 str. 281. Velikou zásluhu má Rezek, že první obrátil

pozornost ku panování Ferdinandovu; v rzných sbornících

eských uveejnil etné lánky, mezi jinými: Einige
Beitráge zu den bóhm. Landtag s-A k t e n

vom Jahre 1526 bis 1534 v Sitz. Ber. des K. Bóhm.
Gess. der Wiss. 1876 str. 138 aOprava komory krá-
lovské v térože sborníku 1881. O správ Ferdinandové
a o poátcích iše rakouské vyšly nedávno etné práce:

z nejnovjších spis jsou dva nejdležitjší: Rosenthal,

Die Behórdenorganisation K. Ferdinands
I. v Archivu fiir aster. Gesch. sv. 66. Víde
1887 a Fellner, Zu Geschichte der ósterrei-
chischen Centralverwaltung v Mittheil.
des Instituts fr osterr. Geschichts-
íorschung, 1887. Velmi zajímavé pouení o správ
v echách za této doby nalezneme v díle Bohuslava Riegra
od nás již uvedeném Zízení krajské v echách.

^2) V svých stycích se snmy Ferdinand vždy hledí se

opírat o dávné zákony; protiví se jejich žádostem: , .pro-

tože to prve v tomto království nebývalo a vc je v nov
ukázaná a pedložena proti starodávným obyejm a zvyk-
lostem"; vyzývaje, ,,aby se nedávalv v nové a nebývalé vci"
atd. Viz Snmy eské I. str. 480, 451, 453 a j.

") 1528. Snmy eské I., 270.
^*) 1538. Ibidem str. 450.
") V souasné Bartošov kronice Pražské

(str. 231) teme u píležitosti volby Ferdinandovy: ,,0 tom
králi a pánu Ferdinandovi byla povst, že jest milovník
spravedlnosti, maje kivdu v nenávisti. A protož mnohým
echm tžko bylo o nm slyšeti, zvlášt tm, kterýmž
spravedlnost a všecken ád dobrý v nenávisti byl; ale dob-
rým, šlechetným a spravedlnosti žíznivým byl velmi vdný,
protože již nesmli mnozí hlavy pozvednouti pro pílišnou
nespravedlivost tch, kteíž moc nad nimi mli. Neb jsou

byli tomu mnozí pivykli, aby mli pána takového, kterýž

by jim tak rozkazoval, aby inili, kdy by chtli, a co by chtli,

beze vší pekážky; a aby toliko ml slovo královské, bez moci
a bez skutenosti ... A tak tomu králi a pánu dal pán Bh,
aby nesl me k chvále dobrým a ku potuo lidem nespra-
vedlivým."
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") Rieger, Zízeni krajské v echách
8tr. 149—153.

*') Snad v tchto posledních letech nejlépe jeví se vlast-

nosti jeho ducha, ne-li srdce. Již roku 1528 král roztrhl jed-

notu obou mst pražských a ssadil Paáka: po dv léta tento
odpíral ješt moci královské a dovedl zmait návrat Hlav-
sv. Ferdinand, velmi horlivý katolík, neváhal ujmout se

vypuzených, z kacíství podezelých; šlo mu pedevším o to,

aby zjednal uznání své moci. (Viz Život M.Jana
Paska od V. V. Tomka v as. es. Musea
1844.)

") Snmy eské I., 270.
'•) Privilegia Pražská I. 362 ,, Konšelm

píslušeti bude právo svolávati obec velikou v pípadech,
kdy jejího zakroení je potebí, a jimiž nemže se pivoditi
ani nebezpeí ani nepokoj nebo spiknuti."

2°) Rieger, str. 170, 173.
^^) Status et communitas illius regni

non ex aliquo debito, sed... eamelecti-
onem eligentes, nos in regem Bohemiae
ex liber a et bona voluntate ipsorum hoc
fecerunt. Uvedeno od Kalouska v eském práv
státním str. 198.

^-) Fiedler, Zprávy posl benátských, str. 205 a 234.
^) Rieger, Zízeni krajské v echách,

str. 204 a násl.

2*) Fiedler, Zprávy posl benátských, str.

210 a 211. Srovnej zprávu Michelovu, roku 1564. Situace

se nezmnila. ~

2^) Tak roku 1537; Snmy eské I. 410—412.
^•) Viz Riegrovo Zízeni krajské str. 197.
^') Úkol komory královské a neúnavnou obratnost

Ferdinandovu velmi jasn vylíil elakovský (Úad p o d-

komoský v echách str. 45-53). Instrukce krá-

lovská ode dne 25. bezna 1527 jest velmi zajímavá nejen

pro zprávy, jež obsahuje o finanní situaci komory, ale i pro

svdectví, s jakou pesností král za té doby pojal svj plán

reorganisaní. Uveejnna jest od Rezka (Geschichte

der Regierung Ferdinands I. in Bóhmen str. 162) a od R o-

s e n t h a 1 a str. 281. Naízení z roku 1530.3 1548 ukazují

pokrok vykonaný a rozvoj správy státní.

"•] Viz u Rosenthala str. 68.

2*) Jest na jev, že pravomoc není hned stanovena
s pesnou uritostí. Rada dvorská mže vzata být na potaz
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o fzenf vSeobecné politiky, Komora (Tvorclr^ má rorsShíou

moc soudní a p. Známo jest, že se podouuc ve l-rancu až
do vypuknuti revoluce pravomoc jednotlivých rad neustále
mnila a nikdy nebyla docela urit vymezena.

*") Viz Rezkovu rozpravu :Prvni pokusy o spo-
lený parlament v Osvt 1882 str. 5.

Dealft-Vaniura, KoDecsaiPO<;tntD0sti eské
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Porážka mst.

Hus a Luther. — Reforma nmecká v echách. — Matj
poustevník a první žáci Lutheravi. Cahera. — Taktika pro-
testant eských. — Pevrat roku 1524. — Pemna utra-
quismu. Starovrci a pokrokái. Chování Ferdinandovo,
Mystopol. — Jednota: pokroky její. První styky s Luthe-
rem. Lukáš. — Protestante nmetí a echové. — Spolek
Šmalkaldský. Jednota mst a konfederace Pražská. —
Bitva u Múhlberka. — Chování panstva; zkáza privilegii

mstských.

P )krok moci královské v Cechách za první doby
vlády Ferdinandovy byl zvláš usnadnn spojením
jednotlivých stát v rukou téhož panovníka. Na-
stala tudíž chvíle, kdy protivníci královi hledali

spojenc zahraniních. Vskutku as již minul, kdy
kacíští Cechové byli v klatb Evropy, — ,,Tak ve-

liká nenávist Nmc k Cechm a k Moravanm bý-
vala," píše kroniká Bartoš, ,,že jim tžko bývalo
o samém jménu jich ályšeti. A toho dovodili plijíce,

rotíce a do nejhlubšího pekla je odsuzujíce; jednak
kletby papežské na n vydávali, jednak války a

jiné zlé vci obmyšlovali. Bh pak všemohoucí . .

.

ráil ueného mnicha eholy sv, Augustina, Martina
Luthera, v nenadále vzbuditi, takže v tch okolních

krajinách nmeckých národ ten, od dávných as
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Cechm a Moravanm zlostný a nepíznivý, k pi-
jímání tla a krve Kristovy pod obojím zpsobem
pivedl i s pomocí boží obrátil, a skrze to okolní

Nmce s Cechy a Moravany z daru božího v píze
a v milost uvedl beze všech nesnází."

Zmna, kterou hlásá kroniká sotva nkolik

let po roztržce Lutherové s ímem, znenáhla vyzna-

ovala a pronikav mnila postavení Cech: všickni,

kdo se odtihli od církve, sblížili se, jsouce ohroženi

týmž nepítelem. Dogmatická jednota lutherán
s utraquisty zajisté nebyla nikdy úplná, a tajn trva-

jící záští kmenové obyejn pekáželo upímné shod
Nmc se Slovany; ale Cechové aspo vdli, že

v íši mínní veejné jim jest naklonno. Od té doby
rozkolníci eští jali se poítat s novými živly cizími,

pokoušejíce se využitkovat nesnází, které prote-

stanství skoro všudy psobilo Habsburkm, kdežto

lutheráni-nebo nepátelé domu rakouského si ob-

vykli spoléhat na jejich diversi. Djiny relormace

eské pestávají tudíž od té doby být ist místními;

zápas král s protestanty eskými jest již jen epi-

sodou války evropské, která se roznítila mezi sto-

licí papežskou a novýTn uením, mezi universální

monarchií Karla V. a Bourbony.
Nmecko bylo již dávno zmítáno duchem od-

bojným proti panství papežskému, a slova Husova
nalezla tu ozvnu. Když se reformátor skrze Franky
a Švábsko ubíral do Kostnice, byl pekvapen pízni

s kterou se potkal na své cest, a zpráva o jeho

odsouzení vzbudila v nkterých krajinách bolestné

pohnutí. Pozdji kázaní táborská velmi dobe se

srovnávala s ideami demokratickými a sociálními,

jaké tehdáž byly rozšíeny v jižním Nmecku, i ne-

mohla minout nepozorovan: radikálové eští dou-

•x* dlouhý as, i- strh lou s sebou ostatní tvét.
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a „listy kací" tu a tam budí vení, kterým astji
se znepokojují pedstavitelé kurie.^) Obce valdenské,

tehdáž velice etné v krajinách s Cechy sousedících,

pipravily pdu pro kacíství, a po delší dobu v jed-

notlivých krajinách Riše stopujeme jakýsi — více

mén pozmnný proud husitský. Nesmí se však

nadsazovat dležilost událostí zajímavých, ale

osamlých; reformace eská celkem zstala ist
národní, a odvké záští, rozdlující Slovany od Nm-
c, pokroku uení husitského kladlo pekážku ne-

pekonatelnou. Nejen tisíce kižákv uposlechlo

vyzvání papež proti odbojníkm, ale i tehdejší

literatura nmecká svdí o velmi prudkém fana-

tismu ; satiry, kázaní, poesie prostonárodní práv
tak jako traktáty theolog zahrnují Cechy potupou

a posmchem; nej astji se opakuje úsmšek, že

teba upéci hus eskou. Pleny rot táborských a

neštstím vojsk nmeckých se phosthlo záští, ba

i ti, kdo v Nmecku dotírali na zloády církevní, pe-
liv hledli vc svou oddlit od vci husit.

Kacíství eské, akoli mlo jistý poet stou-

penc v íši, na rozvoj ducha protikatolického tu

psobilo tedy vlivem jen velice podízeným. Nezdá
se ani, že uení Husovo mlo vážnjší vliv na Lu-

thera. Protestantští djepisci chtj íce nové víe

zjednat jakousi legitimitu, peliv snesli všecka

fakta, z kterých dal by se stanovit úzký styk obou

velikých nepátel íma. Pipomenuto od nich, že

Ondej Proles, generální viká ádu sv. Augustina,

zemelý roku 1503, v Husovi nevidl kacíe, a že

Grevenstein, jeden z mistrv imiversity Vittenber-

!ké, zjevn káral nález koncilia Kostnického; Luther

£ám brzo po svém vstoupení do kláštera dostal ná-

hodou do ruky sbírku kázaní Husových a po pe-
tení jich tázal se úzkostliv, prož mu takový byl
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odsouzen. Celkem všecky tyto nepatrné podrobnosti

neznamenají mnoho; není jisto, zda Luther znal mí-

nní Prolesovo, a kázaní Husova pocházela zajisté

z první doby jeho života i neobsahovala asi nieho,

co by znepokojovalo pravovéí nejúzkostlivjší;

však bud jak bu, z nich zajisté mnich nmecký ne-

erpal první ideu svého uení.

Píliš zneužito bylo slova
,,
pedchdcové re-

formy": na velikém cmylu jest každý, kdo pímé
pedky Lutherovy vidí v osobách, jež se njak
ocitly ve sporu s ímem; — ale omyl tento není ne-

dávný. Vždy velmi záhy se rozšíila povst o pro-

roctví Husov. Muedlník Kostnický pedpovdl
prý píští Lutherovo: spalte hus, pravil, za sto let

uslyšíte zpv labut a jemu se nevyhnete. 2)
—

V noci pede dnem, kdy Luther vjrvsil své lánky
o odpustcích, vypravuje jiná povst, Fridrich Mou-
drý, kurfit saský, ve snu vidl mnicha, an píše na
dveích kostelních; jeho péro bylo tak dlouhé, že

sahajíc až do íma dotýkalo se tiary papežovy, i do-

tklo se j takou silou, že zviklaná padala s hlavy pa-

peži . . . Bylo to jedno, z per husí spálené v Kostnici.

Obrazy pedstavují Luthera, jak zapaluje svou po-

chode na hranici Husov. — Všecky tyto ped-
povdi povstaly ovšem po konené roztržce Luthe-

rov s ímem, kdežto v skutenosti za prvních let,

ne stoupenci reformátorovi, ale protiMiíci hledli

vc jeho slouit s vcí kacíe oekumenickým kon-

ciliem odsouzeného. Nejnebezpenjší protivník

s nímž se mil za té doby, Jan Eck, nejdtklivjl

vytýká práv podobnost jistých výrok Luthero
vých s uením zavrženém od otc Kostnických:

ve spise svém ,,0 b e 1 i s c i" nazývá mnicha vit

tenberského ,,Cechem" a v proslulém hádání lip

skcm roku 1519 ironicky blahopeje Cechm, že eis



— fQ —

fcali takového obhájce. — Toto obviováni vzbudilo

nejprve velikou nevoli a odpor v Lutherovi: Nikdy,
odpovídal, nelíbil se mi a nezalíbí rozkol jakýkoli;

Cechové, i kdyby jejich uení bylo pravé, chybili

tím, že se samovoln ontrhli od spoleenství církve,

Když odpoledne téhož dne bylo pokraováno v hádání.

Luther nepestávaje tupit kacíství, uznal však, že

mezi lánky Husem zastávanými nkteré skuten
se srovnávají s pravdou kesanskou a evangelickou,

a že církev nejná práva je za\Thovat."") Po tchto
slovech pohnutí veliké se zmocnilo shromáždní, a

Eck se radoval z vítzství: vzpoura jest prý odha-

lena, i doufal, že od té chvíle všeliké nebezpeenství

je zažehnáno; všickni,, kdo byli svedeni uením
Lutherovým, s hrzou se odxTátí od nho, jakmile

v nm poznají žáka Husova. — O nco pozdji dh-

hájci moci papežské tvrdí ješt, že arcikací v Cechách

byl zrozen nebo vychován a že se chystá uchýlit

se sem.

Zatím Luther dosti dlouho byl na rozpacích,

jak se postavit vi utraquistm. Následkem veli-

kého pohnutí, zpsobeného událostí lipskou, po-

nkud zevrubnji studoval uení a život muedlníka
Kostnického; hluboce jej dojaly vroucnost a síla

jeho víry, dstojnost jeho života, smlost, s kterou

vzdoroval zuivému konciliu i hranici. ,,Já/' psal

o nco pozdji Spalatinovi, ,,v nedojípí posavad

všemu i uil i vil jsem, emu Hus, v též nedojípce

uíval i Jan Staupitz; zkrátka my, ani sami nev-
douce, všickni jsme husity: konen i Pavel a Au-
gustin do slova jsou husité." V dležitém svém trak-

tátu „O babylonském zajetí církve" rozhodn se

staví na stranu Cech: .,Dlužno-li jedny nebo druhé

nazvat kacíi a bezbožnými rozkolníky, nejsou

jimi ani Rekové ani Cechové, nýbrž vy, ímané;"
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a v své odpovdi Eckovi praví: ..VLipSté bohužel

neetl jsem ješt Jana Husa, jinak byl bych hájil

nejen nkterých lánk v Kostnici odsouzených,

ale všech, jak to iním nyní, když peetl jsem spis

Husv tak vznešený, tak ušlechtilý, tak kesanský,
jemuž podobného nebylo napsáno bhem ty sto-

letí." Roku 1521 pirovnává Husa k svaténau Janu,

Ale vedle tchto prohlášení jiná svdí ješt

o jistém váhání. Káraje chování papeže, že porušil

glejt daný Husovi, lituje, že Cechové nesnesli toho

bezpráví s kesanskou trplivostí.
,
.Nechci hájit

bludu Husova", psal, ,,akoli mj rozum v nm
neshledal nic bludného . . . Nechci ani, jako Ce-

chové, ctít v nm svtce nebo muedlníka." Dv^ojí

byla píina této nejistoty: pedn, za první doby,

kdy se Luther ješt neodhodlal k zejmé roztržce,

nechtl se stát terem svých protivník; ale pede
vším — a studium spis Husových potvrzuje jej

víc a více v jeho mínní -^ neúplná a nedsledná
theologie utraquist nevyhovovala nijakž jeho vdní
a logice; podivoval se jejich odvaze, ale nechápal,

že se odhodlali k rozkolu pro otázky podružné

a ist formální: „Hus," íkával v pozdjších le-

tech svého života, ,,na vinici Pán nco hloží vy-

mýtil, káraje papeže pro zloády církevní a pro

jeho vlastní mravy; já však mistr Martin Luther,

dal jsem se do celého uení od papeže hlásaného a

je vyvrátil ..." Dotkl se tajné rány utraquismu;

náboženství se nepekoná, leda založením nového
náboženství, a to práv nebylo páním ani úmyslem
husitství. Prese všecky pokusy o sblížení protestante

nmetí se neshodli nikdy s evangelíky eskýma
a zvlášt s Jednotou bratrskou, která v této pHi-

in bezprostednji pedstavoN-ala tradici hu-

sitskou: bratí jsouce mén ueni, mén dsleani a
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také mén smli, estali spíše žáky Kristovými nežli

žáky Lutherovými; pijali v zásad uení o ospra-

vedlnní z víry, ale jako díve, tak i pozdji, dle-
žitjší jim byl mravní život nežli dokonalá víra.

Tchto rozdíl nepostehlo množst^/í: mínni
se rozšíilo, že Luther jest jaksi vykonavatel závti
Husovy. Zloády církve od dávna byly píinou, že

se utvoila strana, která neohlížejíc se nijak k dog-

matu, domáhala se osvobození Nmecka ode jha

ímského a záboru statk duchovenských; v pe-
etných hanopisech válka hlásána knžím. V této

chvíli pedními náelníky této strany radikální byli

Olrich Hutten a rytí Sickingen: jak neml na mysli

jejich tanout píklad daný voji táborskými ? Hutten
v jednom z onch dialog, jež prudce otásly mín-
ním veejným, neostýchal se vynášet Žižku, stav
jej za vzor rytím nmeckým. Proti\Tiíci Luthe-

rovi k odsouzeni jeho se opírali o koncilium Kost-

nické: jest prý pokraovatelem Wiclifa a Husa,
jenž od Sorbony prohlášen byl za kacíe. Na snme
ve Vormsu rozhodnuti císaovo bylo zpsobeno
odporem Luthera, jenž nechtl upustit od onch
svých lánk, jež zamítnuty byly církví obecnou.*)

Ostatn nový podnt zavdal k žalobám, když se

prohlásil pro obnovu pijímání pod obojí zpisobou.

Cechové s velmi ilou pozornosti sledovali udá-

losti, které se dly v jejich nejbližším sousedství.

Hádání lipskému byl pítomen jakýsi Jakub, var-

haník pražský. Zda pouhou náhodou? Luther

mluvil s ním a vyjádil mu své pání, že lépe chce

poznat Husa. Sotva že se Jakub vrátil do Cech,

uinil zprávu o jeho ei, a hned poslány do Vit-

tenberka spisy a listy nadšené, v nichž mnich vy-

zýván, aby staten pokraoval v díle poatém.
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Po tchto stycích ist osobních breo následuji

styky úední. Již roku 1520 v slavném svém list

k šlecht nmecké Luther naléhá na potebu, aby
vedle národní církve nmecké zízena byla národní

církev eská, a ukazuje, jak bylo by lze obnovit

mír náboženský uspokojením utraquist. Ješt
tehdáž pipouštl možnost shody s ímem, ale záhy
poznal svj omyl.

Roku 1522 stavm eským posílá list, v nmž
vyjaduje svj obdiv pro Husa a svou náklonnost

k Cechm; následujícího roku v list k Pražanm
roz\njí dokonce plán organisaní: Pro se Cechové
neustále doprošují svcení svých knží u tch,
kteí upálili Husa, Cechy vždycky vyhlašovali za

kacíe, a prokleli krále Jiího a celý jeho rod? Tu
práv je pramen všech zloád; Cechy jsou zapla-

veny špatnými knžími, kteí šíí lehký mrav a

bludné uení: nepra\i-li písloví, že kdo se z Nm-
c dostal na šibenici a na kolo, v Cechách by vždy
dobe byl knzem? Jediný-m prostedkem k ná-

prav tchto zmatk jest svrhnout úpln jho pape-

žovo: každá obec nech zvolí si sama knze, a ti

nech zvolí sob své pedstavené?
Kdo zná žalostný úpadok utraquismu, nedo-

statek jeho uení a slabost jeho organisace, duševní

obmezenost jeho náelník, jejich pošetilou ne-

ústupnost, kterou pokládali za pevnost, jejich ko-

lísání, které nazývali moudrostí a politikou, zajisté

nebude pekvapen slabým odporem, jaký inil

postupu protestantství. Tento stín církve zmizel,

jakmile stanul naproti opravdové reform, jež byla

dosti odvážná, aby piznala cíl vytený, dosti pro-

nikavá a obsáhlá, aby byla útoištm pravému ob-
rození mravnímu a duševnímu. Nikdo se však nedej

klamat slovy: utraquism trvá až do bitvy Blo-
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horské, ale estává Jen jméno, ea nímž se lay)! a
tají nauky a poteby nové; kališníci pestali být žáky
Husovými, stavše se žáky Lutherovými; konsisto,

pedstavující staré tradice, rychle pozbývá po-

sledních zbytk své vážnosti a její naízení nejsou

více než prázdnou protestací proti revoluci již do-

konané. Celkem nepekvapuje nás; že utraquism
úední byl zachvácen, ale s podivením jest, že se

vzepel a na chvíli zastavil hnutí, jež pudilo roz-

kolníky k Vittenberku; ale to si vysvtlíme spíše

nenadálou podporou, poskytnutou jemu od kato-

lík nežli vnitní jeho silou.

S poátku se zdálo, že niím nebude zastaven

postup uení lutheránského; reformace v prvních

svých letech jala se dobývat svta s nevyrovna-
telnou mladistvou bujarostí; naproti takovému na-

dšení a takové dve katolická církev ustupovala na
všech stranách. Kde se hroutí pevné ády, jak ob-

stojí toto zízení vratké, jehož kališníci nikdy ne-

dovedli dobe opatit? Vedle kvílivého žadonní
ubohých jejich knží jakým kovovým zvukem se

ozývá hlásnice reformátora saského?^

Díve ješt než poznány byly myšlenky Luthe

rovy, úinky boje v Cechách poatého jím proti

autorit ímské byly patmy: myslí zmocnilo se hnutí

neobyejné, nejasné co do svého cíle. Záští proti

stolici papežské, na nž po dlouhý as bylo zapomí-

náno v tžších starostech, znova se vznítilo a pro-

pukalo v etných rytinách a hanopisech. Peklá-

dány a rozšiovány v hojném potu satiry, jaké po

celé tvrt století zaplavovaly svt, „Pravda" Mar-

silia Ficina, rzné traktátyfPiky z Mirandoly' proti

neestem duchovenstva ímského, spis Erasma Rot-

terdamského o rytíi Ikesanském, rozmluva apo-
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štola Petra se sv. otcem Juliem II., který se mam
pokoušel o pístup do nebe.

Vtšina tchto traktát pochází z doby ped
Lutherem, a v této polemice nesnadno nalézt stopu

pedsudku dogmatického; — mnohem spíše vznt
staré pobožnosti, vzbuzení odvkých nadjí a pání
opravy obecné. Cechy byly nkdy pronásledovány

záštím a válkou, ale nyní Nmecko samo pichá-

zelo k nim a pidržovalo se díla jejich: konen as
ml nastat, kdy zákon Kristv bude v pravd za-

ložen na zemi. Ale zda nebylo k tomu teba napraví

nejdíve nedostatky, jimiž strádala církev pod obojí,

nebo kdo obracet chtl svt, musil nevyhnuteln
obrátiti se sám. Protiva mezi zbožností kýženou

a mezi chováním vících a knží zarmucovala vždy

duše šlechetné; novým nadšením touha po obnov
se stávala mocnjší a neesti ohavnjší. Zda národ

eský nebyl apoštolem božím, a když Pán volal jej

ke žni, byl by nehoden úastnit se práce? — Tyto
nejasné tužby, toto vení byly vtleny v jednom
z onch mystik, jichž úkolem, zdá se, jest hýbat

myslemi a pipravovat je pro nové ideje. Podobné
jako Hus, i Luther ml své pedchdce v Cechách;

nejilejším byl Matj poustevník.
Byl emesla kožešnického, rodem od Žatce:

,,z puzení ducha Eliášova" utekl se na poušt i žil

na horách nkolik let, oddávaje se všecek mrtveni

tla a modli b'm. Roku 1519 puzen jsa vnitním
svdomím, ,,po^al kázati slovo boží upímn podle

zákona božího hyzd híchy a všeliké nešlechet-

né ti a zvelebuje ctnostný, mravný a svatý život

lidem." V msíci srpnu s nkolika žák>' pišel do

Prahy a jal se kázat. Brzo shluk byl tak veliký a

nadšení tak vroucí, že knžstvo pražské bylo znepo

koieno: podailo se mu pimt purkmistra a pán
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k zákazu tchto kázaní; ale tímto domnlým pro-

následováním byla jen rozohnna horlivost Matjova
a jeho vrných. Protože nebylo dovoleno shromaž-

dovat se v bytech soukromých, bratr Matj kázal

všudy, na ulicích, po bezích, po haldách, po hospo-

dách, nepestávaje šíht isté slovo boží, i obklopen

byl lidem nadšeným, brzo pozorlivým, brzo bou-
livým. ,,Nkdy," íkával, ,,v Sodom, v Gomoe,
v Seboim, v Adame, v Ninive, ježto se za živa do

pekla zpropadaly, nete se, ani siyšáno jest, aby tak

haijební a mrzcí híchové se páchali, jako nyní v tch-
to dnech posledních, ve dnech Antikristových, v a-
sích nebezpených, kdežto nad poet písku moského,
nad íslo prachu zemského rozmnožili jsou se hí-

chové a nepravosti . . . Hlad tlesný byl, a duchovní

ustavin jest: ne hlad chleba, ani žíze vody, ale

hlad slova božího. A snad díš: kterak by to bylo,

ano plno knžstva, kazatelv, uitelv a knh ne-

síslný poet i laikové mají? Všecko nic plátno není,

mnoho poslouchati, mnoho ítati, mnoho kázati,

""mnoho vli pán znáti: nebudeme-li toho všeho

vskutku plniti a zachovávati, což se káže, co se

poslouchá, co se te, co se mluví, vždycky duše bude
hlad trpt a žíze . .

." Knží zajisté jest dosti; ale

o se snaží ? Zdaž o est a chválu pána boha všemo-

houcího? Ci o spasení duše své a bližních svých? —
Nikoliv, ale o est a chválu toho svta, o život roz-

košný a mrzký. ,,Takoví všickni jsou svatokupci

a svatoprodavai , kacíi a falešní proroci . . . Skrze

takové správce pyšné, lakomé, smilné, neisté,

ožralé, svatokupce a jinými híchy pokažené knž-
stvo všecko zlé a nešlechetné, všickni híchové a

nepravosti vzešli a vznikli jsou v obci kesanské
i všickni bludové a svodové . . . Všecko oC to dje
v tchto asích na kvaších nešlechetného lidu pan-



— 77 —

ského a zemanského, když o polovice a o plné žerou

a pijí, a jako do sudu do sebe lijí a potom pesky zase

vracuji, takže všecky stoly i kouty budou plny vý-

vratkv mrzkých a ohavných . . . Také milují

mkké léhání, dlouhé a rozkolné spaní v mkkém
a dlouhém rotóe chození, asto a lahodn v my-
tedlnách se mytí. A z toho ze všeho hotovi a kvapni

takoví bývají k smilstvu i cizoložstvu a ke všeliké

neistot . . . Pro v zemi této takové roztržky a

nejednoty mezi stavy všemi temi jsou? ... A to

všecko pýcha, hrdost a žádost cti a chvály svta
tohoto v nich psobí a jedná, aby se hryzli, kousali,

žrali, až i zkaženi budou jedni od druhých . . . bda
jim na vky bude! a zvlášt, kteí chudinu svou ná-

siln loupí, dou, šacují, jich mozoly a statky žerou,

roboty bezprávné, bern asté vzkládají, úroky

nespravedlivé berou, sirotkm mnohým statky be-

rou ... a to všecko na svou pýchu zloeenou na-

kládají, na syny a dcery své mnohotvárnou a ne-

smírnou a luciperovu pýchu strojí a pipravují,

z chudých nkterý potebný odv snímají a na se

zbytený a nepotebný strojí; nkdy prostý pokrm
a rovný nápoj chudým odjímají, a sami nad potebu
žerou a pijí rozkošné a drahé vci ... A proto pro-

sím všech stav a každého pohlaví vbec, povýše-

ných i nižších, bohatých i chudých, duchovních i

svtských, nábožných i kajících: 6, obrate se ku
pánu bohu svému v celém srdci vašem, v postu a

plái a v kvílení a ostávejme híchv a nepravostí

a ime pravé ovoce pokání svatého! nebo as ve-

liký a hodina již ze snu vstáti . . .')

Abychom dobe pochopili, jak Matj poustevník

psobil na mysli, teba pipomenout, že Praha byla

tehdáž obcí demokratickou, a že moc byla v rukou
veliké obce: nikde nemohlo být ani pdy píznivjší
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pro taková kázáni, v nichž se mystické nadšení splé-

talo s požadavky sociálními, a z nicliž ozývala jako

ozvna bouí táborských; zda ml nastat opt as,

jako na poátku války husitské, kdy mnich Jan
Želivský zídil jistý despotism demagogický a pu-

ritánský? Matj nepsobil jenom v hlavním mst,
chodil kázat i do okolních míst, ale vracel se vždy, a

knžím podobojím se nepodailo umlet jej; pohrdal

jejich rozkazy, a oni báli se užít prostedk kraj-

ních, které by snad byly vzbudily boui. Mor, jenž

roku 1520 zuil v Cechách, ješt rozmnožil jeho ob-

libu v lidu; jen v Praze zachvátil mnoho tisíc obtí

a asi ticet knží; v nm mnozí vidli vyplnní pro-

roctví poustevníkových a jsouce pojati hrzou, hle-

dli se sblížit s Bohem; Matj poustevník dokázal

opravdovou oddanost a nedbaje nebezpeenství

nemocným pinášel svou útchu a modlitbu; jeho

láska byla nevyerpatelná, žil pouze z almužen a co

dostal, rozdával vzra a chudým. V nkterých
kusech blížil se k uení lutheránskému, o reformá-

toru nmeckém mluvil s úctou nebo láskou, ale ne-

byl theologem; spíše jsa nadšen nežli vzdlán, v svém
uení splétal myšlenky dosti nesouvislé; co do svá-

tosti oltání chýlil se, jak se zdá, mnohem více ku

bratím nežli k Lutherovi. Pozdji vešel ve styky

dosti dvrné s Jednotou, konen s Janem
Dubanským z Habrovan založil novou

sektu Habrovanských neboli bratí L i-

1 e c k ý c h (mons Liliorum); její osudy byly dosti

pohnuté, ale pežila jen na krátko bratra Matje.

HabrovEinští popírali skutenou pítomnost tla

a krve Kristovy v svátosti oltání a zavrhovali stav

knžský, ,,žádný knz nikdy není krom jediného

Krista", kázával již Matj poustevník v Praze.*)

Vbec, jak povšechným smrem svých kázání, tak
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povahou svého ducha, bratr Matj pedevším byl

pokraovatel Táborských i náležel spíí^e staré škole

nežli nové: pipravil cesty reform lutheránské, ale

v skutku neuvedl ji do Cech.

Za plného mravního úpadu strany utraquistické

nkteí knží nepestali pedstavovat smr ponkud
smlejší. Tak roku 1513 fará pražský Jan M i-

r u š nebo\i M i r o š, vydal dva traktáty o pijí-

mání dítek a o poslušenství papežskéríi, kde v n-
kolika podstatných kusech se odchyloval od uení
katolického i kališnického. Byl již skoro staec,

ale vkem neseslabenajeho horlivost. Nkolik fará
pražských, znepokojených vlivem Matjovým, pi-

družilo se k nmu; zdaž uspokojení spravedlivých

poteb lidu nebylo nejlepším prostedkem, aby za-

staveno bylo toto vení ? Václav Rozdalo v-

s k ý, probošt kolleje Karlovy, Jan Poduška,
fará kostela týnského, tvoili sMirošem jádro oppo-

sice pokrokové, k niž se brzo pidali nkteí jiní

knží. Roku 1519 vešli ve styky s Lutherem a v svých
listech blahopáli mu k zmužilosti jeho, vybízejíce

jej, aby pokraoval v požehnaném svém díle. ,,Cím

kdysi v Cechách Hus byl, tím ty, Martine, jsi v Sas-

ku", psali mu, ,,bdi a bojuj jménem Pán!" Od té

doby nová víra poala se kázat v nkterých kostelích

pražských. Universita Vittenberská velmi záhy

pivábila jistý poet studujících eských, šastných,

že zbaveni byli konen ostrakismu, jenž až posud

zdržoval je od velikých stedisk naukových v ci-

zin: vraceli se do vlasti jsouce nadšeni uením mi-

strovým i stali se pirozenými prostedníky mezi

Cechy a Saskem.

Mezi nimi Burian Sobek z Korní c,

potomek vladyké rodiny prvotn slezské, jejíž jedna

vtev okolo polovice XV. století se usadila v Ce-
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chách, získal si píze mistra Luthera, peložil n-
kolik jeho spis,") a až do své smrti pracoval o spojení

kacíství eského s nmeckým. Jsa velice rázný,

obdaen vzácnými vlastnostmi duševními, v svém
pesvdení velmi upímný, vytkl pesný smr tuž-

bám pokrokovým, dosud dosti kolísavým, a sku-

ten celou stranu nespokojence eských píipojil

ke hnutí nmeckému. i**) Cechy byly již v plném víení

:

kostely se ozývaly klatbami a vzájemn>Tni žalo-

bami: jako duchovenstvo i vící se dlih na dva tá-

bory, na satiry odpovídáno hanopisy, a v ulicích

zaznívaly písn, které ím byly p^ldí^í, tím se

zdály vtipnjší; z hádek docházelo nkdy k ptkám
a v mst vládl onen ruch a hluk, jaký bývá vždy
ped velikými pevraty.

Konsistor se bránila: roku 1519 zavrhla nkolik
lánk víry, hájených Mirošem a jeho páteli, ale

její postavení bylo obojetné, moc slabá a odvaha
malá; cítila, jak se jí pda chvje pod nohami, a

obojí se jí zdálo stejn nebezpeno, i neiímost, jež

podporovala postup jejích nepátel, i zakroování,

jež hrozilo rozpoutat boui. Pokrokái mli již

drahn pívržencv i mimo Prahu, také nkolik
pán pistoupilo k nim. Administrátor Matj Ko-
rám bus pedstavující utraquism právovrný ve

vší jeho obmezenosti, musil ustoupit povolnjšmuí
Václavu Šišmánkovi, a pomocníci, pi-

daní mu od stav, skoro všickni zvoleni byli z du-

chovenstva více mén Lutherovi naldonného

(1520).

Nenáhlý a neustálý postup reformátor es-
kých obas býval perušen píchodem nkterých
dobrodruh cizích, kteí neznajíce situace, pokou-

šeli se popohánt vci a svou ukvapeností budili ne-

pokoj. Nejslavnjší re všech téchto boulivých
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apoštol byl Tomáš Miinzer, potomní pro*

rok novoktnc. Kázal nejprve v Žatci; nezkrot-

nou svou výmluvností obrativ pozornost na sebe,

povolán byl od nkterých šlechtic do hlavního

msta. Kudy kráel, všudy tém zstavoval stopu

fanatismu: lid roznícen jeho kázáními, vrhal se na
kláštery, pustošil kostely, niil obrazy a tískal

sochy. Výstednostmi takovými odstrašeni hned
bázlivci a kolísavci.

Škoda však byla napravena listy Lutherovými,

jež došly brzo potom. Pinesl je mladý muž vzd-
laný a velmi bystrý, jenž na chvíli stanul v ele
protestantské strany eské. Havel Cahera,
jsa pvodem z msta Žatce, jež reformaci eské dalo

tolik muedlníkv a apoštolv a jež bývalo vždy
tvrzí radikalismu, byl sjm chudých rodi: otec

jeho byl ezník. Skoniv svá studia na universit

pražské, byl vysvcen na knžství a povolán na
dležitou faru litomickou. B3'l muž zištnj^, bez

pesvdení a mravnosti, jeden z jeho protivník—
a s kým by se byl neutkal v svém život nepokoj-

ném! " pirovnává jej duchem ke Klodiovi a mra-
vem ke Katilinovi, a dkan fakulty filosofické na-

psal o nm, že ;,péry a peím tohoto kohouta (Gal-

lus-HaveP) byly úldady a uskoky". Páchal pravá
lotrovství: roku 1526 zlatník Šimon z Tišnova ža-

loval jej ped rektorem universitním pro zadržo-

vání stíbrných íší, kterých nechtl zaplatit: Ca-

hera akoliv byl odsouzen, nedbal rozsudku, od-

nes] knihu rektorovu, odsudek v ní zamazal a po
dv léta vzdoroval universit a zákonu.*^

Cahera cít velmi dobe, odkud vítr vje, v lu-

thcranismu shlédl píležitost k vykoisování ; v Li-

tomicích již za nkolik msíc rozsel rznice a
záští; konen jeho osadníci se spojili proti nmu,

D«als-Vanura, Konec samostatnosti feské II 5
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a potupn vyhnali ho z msta; utekl se do Vit-

tenberka i pobyl tam více než tvrt léta. Jakožto
dobrý eník, lichotník a odpcíucnec iJurianv
si získal píze Lutherovu takovou mrou, že tento

na jeho radu psal povstný list ku Pražanm, vnmž-
to chválil jej velice. Cahera tchto svých styk
užil tak obratn, že prese všechno své mládí a ne-

valnou povést, po smrti Šišmánkov byl zvolen za

administrátora a faráe týnského od stav, kteí

chtli ponkud v3'tknout svou politiku (1523)

Zdálo se, že si rychlé povýšení chce zasloužit svou

horlivostí; v svých kázáních s neobyejnou prud-

kostí útoil na tradici katolickou a vykládal nové
uení; jeho nepátelé vinili jej, že pomýšlí na roz-

kol, jímž mínil dojít toho pi stavích, aby zvolili j',
j

za arcibiskupa Pražského; ml dosti ctižádosti, aby
pojal takový plán a dost obratnosti, aby ho byl pe-
vedl, kdyby se štstí nebylo odvrátilo od nh' .

Velmi rádi pedstavujeme si namnoze, jakoby

protestantism hned v prvních letech tvoil církev

naprosto samostatnou a od církve katolické úpln
oddlenou. V skutenosti teba bylo velmi dlou-

hého asu, aby množství tch, kteí vítali Luthera,

uvdomili si dležitost revoluce podniknuté, a aby
uznali, že vystoupili ze staré spolenosti vících.
Studujeme-h tehdejší události ve vtšin zemí,

které se potom stávají protestantskými, pozná-

váme, že v obecném mínní reformace není rozko-

lem, nýbrž pemn")U staré organisace církevní:

úední náelníci nedostáli svým povinnostem, ne-

chtíce nebo nemohouce odstranit zloád, proti nimž
od dávna horlilo svdomí kesanské; jiní se posta-

rají o to. Knžstvo byvši porušeno svým bohat-

stvím, zapomnlo slov Spasitelových: správy se chopí

laikové. Ale nikdo nepipouští poteby revoluce
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kiomých: po dlouhá léta se pracuje o smír a duufá

st v narovnání. Pokrok protestantismu ástené
byl zpsoben tmito nadjemi optimistickými,

mnozí byli by ustoupili ped vzpourou i chtli jen

dtkhv vyzvat stolici papežskou. Za tohoto prv-

ního údobí otázky dogmatické se nestavly v po

predí: uení nabývá vší své síly a uritosti teprve

když se udrželo pokolení od pokolení, bylo posv-
ceno asem a stalo se pedsudkem. V XVI. století

každé rasto mlo jiné uení, množstvím odstínv
a výklad se tvoil nepetržitý etz mezi ímem
a Vittenberkera; z toho vyplynulo pesvdení, že

i na poli vdeckém byla možná shoda.

Zajímavý píklad tohoto dlouhého trvání ideji

umírnných a smílivých, jimiž pouze lze vysv-
tlit zvláštní djiny prvotního protestantství, -vi-

díme v tom, c<) se dje v jedné ze zemí koniny eské,

v Slezsku. Reformace pronikla sem velmi záhy a

uchvátila velmi rychle velikou vtšinu obyvatelv,
ale uplynulo více než tvrt století, než si uvdomili
význam a dosah své volby. Rozkol se dje znenáhla,

velmi zvolna a velice opatni; nejen protestante

tvrdí po dlouhý as, že se neoddlují od církve,

ale ani knží, a jsou ovšem znepokojeni ustanove-

ními ohrožujícími jejich statky neb aspo obmezu-
jícími jejich moc, s rozkolníky nezacházejí jako s od-

bojniky a nevyluují jich ze spolenosti vících;
tém až do roku 1550, kdy již vtšina far byla

osazena od knží ženatých, biskup Vratislavský

podle jména zstává stále náelníkem všeho du-

chovenstva domácího. ^^)

V Cechách události se rozvíjely za podobných
okolností; uení Lutherovo, jež se ostatn neped
stavilo hned od poátku docela jasn, bylo po-

6*
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náváno jen znenáhla, a jestliže se šlechta a mésta
blíži)y ku protestantismu, hlavním dvodem toho

nebylo zajisté ospravedlnní z víry. Zápas poal
mezi dvojím smýšlením a dvojím smrem, a nikoli

mezi dvojím vyznáním, nebo spíše rozdíly letor

a p(,Yah, jež skryt trvají ve všech spolenostech a

ve \k'ch vyznáních, a jež se tolikrát ukázaly ve

stra;:6 husitské, nalezly nové živly a jako nové zá-

minky v Lulherov vyznání víry. Jedni, bázlivjší,

jsoiue oddáni tradici, zachovávali vrnost starým
rádii a posvátným obadm; druzí, smlejší a
dslednjší, radostn pijali nauky nmecké. V o-

bratu tom vidli pede vším prostedek, kterým by
vyšli z lichého postavení a vyhnuli se poslušenství,

které teba trvalo jen podle jména, nicmén bylo

stálou píinou nesnází a pohoršení; na nejvýše

IzS íici, že pomrn mírný a konservativní ráz re-

formace nmecké podporoval její rozšíení tím, že

uspokojoval svdomí. Ostatn protivníci i stou-

penci Lutherovi tvrdili stejn, že jsou vrnými žáky
Husovými, a celkem mli pravdu. Není pochyby,

že Hus, jak se nám jeví ve svých spisech, zajisté byl

by s rozhorlením zavrhl dsledky, jež více mén
nezvratn erpány byly z jeho slov; ale prohlášením

práva svdomí v skutku otevel cestu všem revindi-

kacím, a oprava mravní, o niž usiloval, byla nemožná,

dokud se neodložila bázlivost, v které se tápalo do

století.

Pokrokái mli nejen prospch mravní, ale i pa-

trný prospch hmotný, jestliže se vydávali za pravé

ddice husitv. Až do vítzství reakce katolické,

akoli se veliká vtšina národa opravdu obrátila

ku protestantství, v echách se nemluví o luthe-

lanech, než jen o utraquistech; jméno se zachovává,

i když bylo upuštno od \'ci. Dje se tak proto, že
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reformovaní iicchtjí se pipravit o prospch}'';

jaké pojii^fuje vždy držení stoleté. Stará církev ná'

rodní pi vší nedokonalosti svého zízení tvoila

pece pohodlný podklad a sílu, V:terou zstavit pro-

tivníkm bylo nemoudré. Boj, kterýž o tuto vc
poal v Cechách, není nepodoben zápasu, který se-

strhl mezi protestanty ve Francii, mezi orthodoxy

a libcrály; obojí stejn prohlašujíce se za staré kal-

vinisty, jejichž dogmata zachovávají oni a ducha

tito, hledí si zachova>t výhody zízení zddného
a stvrzení veejného. — Utraquism ve stát nabyl

postavení zákonného, kompaktáta tvoila neroz-

dílnou ást privilegií zemských, kdežto jinak zákon

zakazoval a trestal novoty a kacíství. Proto lu-

theráni všemožn usilovali zmocnit se konsistoe,

osazujíce ji lidmi pejícími uení vittenbersk.éniu,

a své úchvatj' hledli zakrýt privilegiemi udle-
nými utraquismu. Nepátelé reformace velmi záhy

prohlédli tuto taktiku a odpovdli podobným ta-

hem; panovníci, aby se mohli opít pokroku nauk ra-

dikálních, stali se ochránci víry národní a vší mocí

podporovali staré kacíství, proti nmuž byli tak

dlouho bojovali

Tato politika protestantm eským byla jaksi

uložena situací, ale vyplývaly z ní tžké nesnáze.

Reformace nmecká celkem nezpsobila bezpro-

stedn valné zlepšení mravv a povznesení duch,
ííde pvod má tato pomrná jalovost mravní? —
Zajisté její píiny byly rzné a hojné: povaha sa-

zného náelníka, srdcem a duchem nejznamanitj-

šiho mezi pvodci hnutí za teto doby, ale— a snad

práv proto — obsáhlejší, mén vyžadující, I i d
š t

i
š í; myšlenky jim lilásané a cna svoboda

kesanská, která se tsným výkladem zm-
nila v jakousi odevzdanost do híchu; pííliS velk^
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ákol panstva a pevaha hmotných prospchv;
obecné pomry Nmecka nakaženého pííliš dlouhým
bezvládím. Bu jak bud, protestantism luthcránský

nedal píliš mocného popudu kdobni: málo vzbudil

hrdin a mén ješt svtc: s toho hlediska vyniká
nad nj kalvinisra i husitism.

Nad homím Labem lutheranism se nezlepšuje

svým šíením. Nejen nejpovstnjší jeho vro-
zvstové, Cahera a Mystopol, jsou jen

dobrodruhové bez pesvdení a bez ceny mravní,

nýbrž i církev od nich znldádaná, vžd}' strádá tímto

pochybným pvodem. Ccští lutheráni vždy jeví

více ctižádosti než vroucnosti, více ncsnášelivosti

než odhodlanosti. Jejich náelníci djxhtí více po

hodnostech nežli po muedlnictví. Historik neod-

važuje se volit mezi nimi a katolíky, tak podobnv cí\

sledují a podobnými zbranmi zápasí; pokud trvá

boj, teba jaksi se pemáhat, bychom nezapomínali,

že Lutheráni celkem jsou pece bojovníky — teba
nehodnými — za svobodu a pokrok; sympathie do-

st inc se jim teprve v dob zkoušky.

Okolí a as psobily zajisté nepekonateln
na protestanty eské: v malicherných hádkách o-

chablo nadšení náboženské a poklesly mysli, novou
mízou nebyl ješt zmlazen tento píliš vj^sílený or-

ganism. I cáry staré církve národní, kterými se pi-
odívat pokládali za nutné, pisply ješt k mrav-
nímu jich úpadu. Jsouce pinuceni stále se petváet,
utíkali se k dvojakosti a dvojsmyslnosti, v této

bídné politice utráceli ást své dstojnosti a state
nosti. Neodvážili se nikdy vyznat svou víru — nebo
správnji eeno, nenli nikdy pesného a úplného

vyznání víry. Neštstím jistých situací bývá, že

si mysli nízké libují v nich a duše šlech«^tné fee kazí

jkni. Protestante eští byli píliš vypoítaví, málo
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nadšeni, píliš úskoní a obmyslní. Na sektu ná-

boženskou upomínali jen svou nesnášelivostí; se

všech druhých hledisk byíi jen ?tranou pohtickou,

S poátku se zdálo, že pejí jim události. Podle

povsti velmi pochybné Ludvík Jagielovec nebyl

prý protivník reformace; bud jak bud, muži, kterým

za pevratu roku 1523 svil správu Prahy, Hlavsa.

Sobek a j., byli celkem naklonni nov)'-m ideám a

povzbuzováni od nejvyššího purkrabí Jana z Var-

tenberka. Na sjezdu stav podobojích (1524) pijaty

byly velmi vážné zmn}': mše, zachovaná na pa-

mátku umuení Kristova, jest zjednodušena a slou-

žena bude eským jazykem; nepožaduj-e se vysta-

vování svátosti a zakazují se mše nájemné a povmé,
zavržena jest tradice jakožto pravidlo víry, spisy

Husovy a druhých mistr mají závaznou moc toliko.,

srovnávají-li se s písmem. Cahera žádal, aby knžím
dovoleno bylo se ženit, ale návrh jeho byl, ne-li

odmítnut, aspo odroer.^*) Spoléháno na dobrou

vli administrátorv, aby znenálila dokonali pe-
mnu, ale krok x^ykonaný byl rozhodu}': jestliže by

žádná píhoda nepekvapila, veta bylo po utra-

quismu.

T3'to pemny týkaly se hlavn zevnjších vý-

kon náboženských a obad bohoslužebných. —
Veliké pohnutí bylo v Praze. Lid tu lpl na zevnjšku.

, , J eho povra a modláství, " píše vrstevník té doby ,1^)

,,jsou pošetilejší ješt a nerfapravitelnjší než u í-
man." Odporem, který nebývá neobyejný, lid

pražský s úplnou nevázanosti duševní a s napro-

stou kolísávostí uení spojoval vášnivou oddanost

ku posvátným formám. Vášn náboženské byly

rozhoovány hádkami a odchylkami posledních

let. Nárot^ní cit lidu byl dotknut uvádním ná-

t}oženství nmeckého a v nových obadech spato-
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vána urážka památky Hus''/Vy. Uražená ctižádost

vykoristila toto smýšlení.

Noví konšelé strany pokroilé, králem jmeno-

vaní, hned od poátku nebyli jaksi oblíbeni. Starý

administrátor Korambus, kterýž ustoupit musil

stoupencm Lutherovým, byl jedním' z púv^odc
slouení všech tí mst Pražských v jednu obec;

v trojici jsou tri osoby, v^ldádal, a jediný Bh,
Bh nestvoil ti svty, ale jediný, pro bychom
nenásledovali úmysl Prozetelnosti? — Tchto
upomínek bylo obratn užito od stoupenc Pásko-

vých.

Naproti tmto úsJcokúm pokrokái si škodili

jak svou svárlivostí, tak svou bázlivostí; proto za

nových voleb protivníci jejich udal' jim pední
úady. Vítzové jmenovali výbor, jemuž uložen byl

výklad dvaceti lánk pijatých na posledním sjezdu

strany podobojí: obnoveny byly dávné obady, pro-

cessí, v\'stavování svátosti, pozdvihování hostie.

Cahera zpozoroval ihned obrat vtru i obrátil podle

nho svj plášf: ,,V svých skutcích i slov-ích hle-

dl jen zalíbiti se lidu." Na výitky svých pátel, na
žaloby Lutherovy odpovídal, že navštívil mnicha
toliko proto, aby prohlcdna ho, mohl jej lepe po-

tírat. Aby záruku dal novým svým spojencm,
povolal zpt Koramba a vypovdnce, vypudil

z msta kazatele, kteí nepestávali šíit uení pro-

testantské, lísal se ke kat-"»líkm, navštvoval ka-

novníky a stal se jedním z nejhorlivjších prosted-

kovatel shody s ím. m.^*) Nezmnil svého cíle,

i dále dychtil po arcibiskupství Pražském, ale nymi

doiifal, že obdrží je od papeže.

Pokrokái však zachovávali ješt dležití)

místa, a starovrci necítili se dosti pevTiými. Dne 8.

srpna 1524 vystehli purkmistra Brikcího z Licka
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Že se lid sbírá zbrojn na Malé Stran. Brikcí z Licka

svolal ra'lu, aby se chopila potebných prostedkuv,

ale zpráNy rychtá mstských neoznamovaly žád-

ného nepoádku, a konšelé upokf)jení se rozešli hned.

Náelníci strany konscrvativní se nedostavih

do schze; roztruusili p-vst, že poplach purkmist-

rv Dyl toliko záminkou, a pravým cílem shro-

máždní že bylo zpsobit pevrat v obci a pobít ty,

kteí nechtli upustit od náboženství svých otc.
Lid popuzený od náhoních Puškových bžel na

radnici; v ele nejzuivjších Ziga Vaníkovic, spo-

luvinník Paškv, pepadl sí radní, pednesl velmi

prudkou žalobu proti stoupencm Lutherovým a

vzal u vzení pední leny strany protestantské.

Ani prostednictví Karla Minsterberskcho, ba ani

zakroení králtjvo neuchránilo jich od vyhnanství.

Matj poustevník napsal Caherovi list velmi dt-
klivý a písný; byl vržen do vzení, z nhož vyšel

teprve po jednoroní vazb, aby byl z msta vypo-
vzen.")

Všeliké novoty byly písn zakázány a pravá

hrza skliovala msto, O sto let pozdji katolíci

mohli jen v platnost uvádt nálcz\' o kterjxh se to-

varyši Paškovi usnesli proti pokrokám. — Oby-
vatelé pražští musili se ped úady piznat k víre

kališnické; kdo nechtl, byl vypovdn. Pro píšt
každý, komu nebude lze dokázat, že knz potvr-

zený konsistoí ádn požehnal sitck jeho rodi,
bude pokládán za nemanželského a nel)ude pipuštn
do žádného cechu. Kdo by po druhé pijal kest,

bude v oblieji poznamenán žhavým železem a

vyhnán z msta ;'8) trest smrti ustanoven tm, kdo

^y rozšiovali cizí uení.

Tato usnesení jsou ješt tím ohavnjší, že nelze

jich omluvit fanatismem. ,,Vi tmto vrným žá-
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km Kristovým," píše Jií Písecký, ,,byl každý

dobrým kesanem, jestliže klopil pem'ze, jakmile

nechtl platit, kacíství bylo patrno. K nahnání

strachu zuili i proti chudým, vyhánli je potupn
z msta, znamenali je železem rozžhaveným, posí-

lali je na hríinici." ^") V skutku udalo se nkolik po-

prav.

Cahera po nkolik let vzdoroval opovržení všech

estných lidí i hnvu královu; konen roku 1529 pi-

kázáno mu, aby v jednom dni opustil msto a v šesíi

dnech Cechy. Ferdinand svou náklonností nábo-

ženskou blížil se sice velmi stran Paskov, ale pede
vším šlo mu o to, aby utišil mysli a zbavil se smlých
pobuovatel. Žalostný konec tolika krásných sn!
Cahera byv vypuzen z Míšn, kde kníže Jií nechtl

ho pijmout, vyobco\'án z Norimberka, bez pátel,

beze cti usadil se v Ansbachu, oženil se a umel jako

hospodský.

Akoli pedstavitelé starého utraquismu ne-

vj^nikali mravní hodností a a jejich panství netr-

valo dlouho, pece toto intermezzo bylo velice o-

sudné. Pokrokái majíce v moci Prahu a vládnouce

vtšinou v konsistoi, byli by lehce strhli massu ná-

roda, a pemnou nebyl by vzbuzen ani boj ani po-

horšení. Ale nyní naopak Praha V3'^mkla se jim na

dlouhý as: píliš* živé byly tu tradice; ostatn krá-

lové drželi ji na uzd; od té doby jsouc rozdlena,

kolísala a ku protestantst\á pistupovala toliko

s ohradami a výhradami. Její neutralitou nebo báz-

livostí byla velice oslabována horlivost a smlost

novotá, kdežto nepátelství konsistoe hnalo jí

do postavení lichého a stavlo je jaksi mimo zákon

Postup reformace nebyl sice zastaven, ale revoluce

^e dala nahodile, bez programu, bez plánu a na míst,
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aby oživena byla církev národní, pibylo ješt zmat-

ku a bezvládí.

Však nová víra se šíila dosti rychle. Ku pro

pagand uení lutheránsk^o vše pispívalo, sm}'^-

lení vznešené i ohledy maMcherné, nejbídnjší a nej-

šlechetnjší vášn. — Pi nedostatku knží — jenž

byl chronÍLkým neduhem utraquismu — vysvcení

docházeli všickni kandidáti, nechf pišli odkudkoli,

šk"lmisti, staí úedníci, dobrodruzi: jejich mrav
m>st byla malá, a nevdomost veliká. 2°) Vtšin
tchto nahodil3xh knží latina byla na pekážku;
na místo ní rádi zavádli eštinu nebo nninu.
Jejich theologické vzdlání bylo tak skrovné, že

pijímali asto nová dogmata, netušíce ani, že se od-

chylují od katolictví; mnozí bez zlého úm5^slu pouze

a prost kázali slo\ .t Lutherova. — Mnoho obcí bý-

valo u veliký cii nesnázích, když šlo o znovuo.-azení

jejich fary; na jejich zoufalé volání konsisto nedá-

vala odpovdi; jen stži p dailo se opatit místa nej-

dležitjší; pijniali ládi mnichy zbhlé, kteí pi-

cnáiieli z Nmec, nevoímce co poít se svou svo-

bodou a býval; šastni, že nalezli skývu clihba. Jaké

])yly mravy tohoto knžstva podloudného a sob
snmému zstaveného? Každý uhodne. — Doufalose.

že zrušením coelibátu potlaena bude hlavní pí-

ina pohoršení, a mnohý m'':'šfan pomýšlel pi tom

na své dcery dosplé. — Pi hranicích prospívaly

propagand asté styky s Nmeckem, spolený

jazyk a kmen. Nkterá msta, která husitst\n odpo-

rovala nejprudeji, nyní první volala kazatele luthe-

ránské. — Ostatn psol^ila vj-mluvnost Luthe-

rova, všeobecný proud a kouzlo ei. Tu a tam,

hlavn v masfách lidu oživovalo se utlumené na-

Ak'ní nábožen-ké; staré formule, zanedbávané od

Htraquist, budily nadje v hloubi srdcí tak dlouho
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živené: svoboda slova božího, návrat círKve Kri-

stovy, evangelium, více nebylo potebí k pozohnéní

dubí prostých a nžných.
Psobením píin tak hojných a rrnycíi požár

se vzmáhá velice, roste víc a víc. Protcstantism bez

odporu zachvacuje msto po mst, eský Brod, kde
již roku 1518 staré obady jsou zruí^eny; Litomice,
kde vzchází sém zaseté Caherou; Trutnov, kam r.

1524 nový íará pivádí svou manželku; Žitava, kde
mistr Vavinec Heidcnreich káže isté slovo boží;

potom, o nco pozdji, velmi rychle Budjovice, Ta-
chov, Kolín, a j.^^) Za odboje protestant eských
roku 1547 pouze pt mst se n> ú tstnilo vzpoury:

Plze, Budjovice, Most, Ústí, a Cheb; i vtšina
tchto mst byla již velmi siln zasažena kacístvím

a nkterá brzo pecházejí ku protestantství;^^) o udr-

žení katolictví nebo kališnictví peují pouze králové.

Na venkov hnutí se dje stejn rychle a obecn,
nanejvýš mén upímn; psobí tu více vypoíta-
vost, vící pistupují mén dobrovoln. Šlechta

užívá píležitosti, aby své moci úplnji podrobila

knze, neb aby uchvátila zbytky statk duchovních,

kteréž unikly dosud jejich lakot; nedostatek ád-
ných kandidát jest jim záminkou, a znamenité

knze nalézají v mniších zbhKch nebo z klášter

vypuzených, kteí picházejí zdšeni, zniateni, o-

chotni vykonávat všeliké dané rozkazy. U nkolika

málo šlechticv obrat se dje z pohnutek istších,

z upímné zbožnosti, ^ odporu k vyznání íormali-

stickéjnu a prázdnému, z prozíravého vlastenectví,

ale všickni, bu dvod jejich rozhodnutí jaký bu,
neobávají se pekroit práva svá, -nu^Mi poddané

ke zmn víry.

Svoboda svdomí vyšla ze zápas, které ná-

sledovaly po reformaci, aje není oímý-^ dsledkem
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protestantismu. Poddaný musí následovat své vrch-

nosti: cujus regio, ejus et religio;
zásady té užíváno s touže písnosti a s týmž klidem

duševním jak od lutherán tak od katolík. Ti
rodové panští odali katolictví celé severní Cechy.

^ Snadno lze se domyslit, že se to nedalo vždy
hí tžkosti. Sedláci, jsouce takto pinucováni k o-

pouštní své víry, nepodávají se vždy ochotn, ne-

chtjí do kostela a chodí do okolních osad obcovat

obvyklým svým obadm; nkdy se shromažují
na polích a v lesích, aby se k bohu modlili podle

svého zpsobu. ^^) Z toho se soudilo, že vítzství re-

formace bylo spíše domnlé nežli skutené, a že se

zachovaly dležité menšiny katolické, které reakci

XVII. století pijaly jako vysvobození. — V pom-
rech tak všeobecných patrno je pehánní. Objas-

uje-li chování šlechty zpsobem drsným následky

poddanství a dokazuje-li, jak bednou pedstavu mli
tehdáž o- svobod a dstojnosti lidské, nesmíme
pece obraz líit barvami píliš temnými. Prameny
nevypravují ani o popravách, ani o houfném \'y-

povídání, ani o njakém stíhání, a urážkou pravdy
bylo by pirovnávat zavádní protestantství k ví-

tzství katolík po roce 1620. Svdomí nové doby
se stalo citlivjší, i právem uráží se ádem, který

hrstce šlechtic piznával prá\'o ukládat masse lidu

své vyznání, ale i tyranství má své stupn, a v XVI.
století nemže se mluvit o tyranství — na nejvýš

o nátlaku mravním. Píklad mst jasn vyznauje
smr ovládající duchy; v za\'cdení nového vyznání
jak mšané tak sedláci vidli vbec nadji pokroku
hmotného a mravního; bez velikého nadšení, ale

bez odporu pijali promnu jim ukládanou. - Jest-

liže však protestantism na duchy nepsobil dosti

pronikavé, píina tbho snad záleží v tom, že vící
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byli toliko svédky revoluce; a jestliže proti vojákm
Ferdinanda 11. nebyli uchváceni hrdinstvím bra-

stev Žižkových, stalo se tak proto, že si uvykli

skládat na jiné péi o správu svého osudu a svých

duší.

Spravedlivo jest také pipomenout, že refor-

mace, zaražená v svém rozvoji pronásledováním

a válkami obanskými, byla potlaena díve, než

vydala své ovoce nejchutnjží. V jejím živote tak

krátkém a tak boulivém vliv, jakým psobí na v-
ící, ím hloubji vniká do srdcí, jeví se tím blaho-

dárnji: v trojí veliké krisi, již petrvala roku 1547

1575 a 1618, bojovníci, kteí povstávají na její o-

branu, celkem zstávají nedostatení, ale poet je-

jích muedlník vzrstá a mravní cena jejích pí-

vrženc se zvyšuje — a co jsou ti staletí pro ná-

boženství a narudl Není pochyby, že protestantism

eský, kdyby osud byl mu popál delšího trvání, byl

by se sprostil svého kalu, a historie, jež asto ráda

bývá písná k nmu, zajisté byla by nespravedlivou,

kdyby stále nepipomínala, že utonul v boui dí\ e,

než úrodné zárodky svobody a osobní dstojnosti

v nm obsažené mohly dospt k úplnému svému
rozvoji.

Zatím vniknutí uení lutherántkého nepisplo
zajisté k zlepšení hmotného a mravního stavu zem.
Nikdy nebylo zmatku vtšího. Osazováním veli-

kého potu far knžími ženatými nebo cizími byla

ješt víc oslabena autorita konsistoe. Nebylo žádné

hierarchie, žádného rádu spoleného. Roz\Tat roz-

množován byl i zpsobem, jak se provádla revo-

luce, postupn a pomalu; obce neobracely se najednou

ku protestantismu, ale znenáhla opouštly ten neb

onen obad, mnily jisté íormule; zmny se djí tak

nenápadn, že asto nelze íci, kdy osada pestává
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být utraquistickou a stává se evangelickou. Ves

ode vsi rznily se obad a víra. Knéží, pišlí ze všech

konc svta, pidávali se k stranám nejrznéjšíiii.

Po žácích Lutherových pišli žáci Zwingliho, potom
Kalvínovi, nehled ku pedstavitelm všelikých sekt,

jimiž se jen hemžilo.'^*) Vyslanec benátský okolo po-

lovice XVI. stoleíí poítá, že v Nmecku jest sedm-
desáte sekt protestantských; ze všeho toho pochází

prý takový zmatek, že vtšina obyvatel prošla

pti nebo šesti vyznáními, a mnozí nevdouce, eho
se chopit ani emu vit, konen nevih zhoLi ni-

emu. Tato nevázanost náboženská zhubila v nich

úctu k zákonm a panovníkm. ^°)—Ješt zmotanjší
chaos byl v Cechách.

Pokrokái, aby se vytrhli z nesnesitelného po-

stavení, sotva že se zbavili Cahery, pokusili se opt
sáhnout na konsisto. Na svou obranu staí utra-

quisté se sblížili s katolíky, ale všechno jejich úsili

bylo by bývalo marno, kdyby v králi nebyli nalezli

nenadálého ochránce.

Ferdinand byl vroucí katolík. Giacomo So-

ranzo vypravuje, že denn pítomen býval dvma
mšem, zpovídal se a pijímal desetkrát za rok, chodil

v processí každý pátek. ^^) Ze Španl si pinesl víru

ponkud bojovnou; ale zkušeností se zmírnila jeho

horlivost. Nebyl nijak fanatikem. Ostatn za té

doby není ani panovník fanatických. Velmi rádi

penášíváme ideje pítomnosti do minulosti, na
píklad domýšlíme-li se, že reformace od svého po-

á-ku vzbudila zuivý hnv a nesmiitelné záští. Ni-

koliv; ani protestante ani katolíci nevili v roztržku

nenapravitelnou, ale nejochotnji vyhledávali n-
jaký modus vivendi. Není-li to chvíle, kdy
sami kardinálové rádi chtli pipustit ospravedli ní
z víry? — Nkolika ústupky podružnými, potla-



enim nejpohoršlivjí.ícli zloád bylo by pKnavrá
ceno hojn rozkolník; mnoho duchovních, dsto-
jenstvím, vzdláním a ctností vynikajících, žádalo,

aby papež nkterými obtmi zachránil jednotu ke-
sanství. Roztržka úplná nastala teprve po koncilu

Tridentském, kde církev vlivem jesuitv odmítla

všelikou zmnu, laikm odepela právo vmšovat se

do její správy, pesn stanovila dogma a jasn vytkla

rozdíly, jimiž jsou vzdáleni od ní nespokojenci.

V této dob také elí odboji, chápe se opt vedení

duch, své pívržence ponouká k posvátné zuivosti a

k svaté válce ozbrojuje nkteré panovníky evropské.

U panovník první polovice XVI. století není

žádné stopy onoho nadšení kižáckého a oné chladné

krutosti, kterou se vyznaují nkteí jejich nástupci.

I ti, kteí nezrazují papežství, dlouho váhají, vy-

jednávají, a pesvdení náboženské není vždy roz-

hodnou píinou jejich nestálé vrnosti. — Pro-

stedky násilné se jim protiví. V Augšpurce markrabí

Jií Krnovský pravil ke Karlu V., že radji svou

hlavu položí na popravišti, než se odekne slova bo-

žího: žádných hlav, milé kníže, ekl mu laskav cí-

sa, žádných hlav.'^')

' Snad více ješt nežli Karlovi V. také jeho bratru

Ferdinandovi protivil se zcela všeliký boj na život

a na smrt; vyznání pedložené Melanchtonem na

snme Augšpurskéra nepsobilo na nepízniv.

Úzkostlivé pravoví nedotýkalo se ho, a horlivost,

s jakou se Pasek a Cahera vynasnažovali o smír

utraquist s kurií, nezjednala jim jeho ochrany.

Nepopiratelné držení moci skoro vždy pivádí u v-
ících jistou lhostejnost dogmatickou a jakýsi skep-

ticism: pouze nebezpeím a bojem zpsobena zne-

laáhla nesnášelivost a váše, a bylo k tomu teba
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dosti dlouhého asu, Filip II. bude spíše katolík

než král, Ferdinand I. byl pede vším král. Jenom
že politikou a prospchem své moci puzen byl vždy
více na stranu íma.

Z prvu svou náklonností, povinností a vypoí-
tavostí byl spojencem svého bratra. V Nmcích císa

neustále narážel na odpor protestantv; a šlo o Fran-

couze heb Turky, evangelíci — jestliže se nespojo-

vali s nepáteli — aspo odpírali mu pomoc. Shoda
Habsburk s kurií nebyla vždy upímná, ale Fer-

dinand nemohl pomýšlet na roztržku; poteboval

píliš její podpory mravní a jejích píspvk pen-
žitých. V zemi, kde jednota panovníkova s ducho-

venstvem nikdy nebyla opravdu porušena, všeliké

oslabení moci duchovní zasahovalo panovníka. Re-

formace uinila pokrok nejrychlejší v Uhích a v Ra-
kousích; kdo byli nejráznjšími jejími pedstaviteli?

Náelníci opposice, páni, kteí v ní vidli hlavn
prostedek k rozmnožení svého bohatství a svého

vlivu. Moc královská nemla zajisté žádného pro-

spchu, jestliže šlechta uchvátila statky duchovní,

nebo jestliže moc vykonávaná nad jejími podda-

nými vzrostla ješt autoritou, kterou si osobovala

nad knžstvem.

Je tudíž zcela pirozeno, že Ferdinand hledl

se vzepít revoluci, která se dla ped jeho oima.
V Cechách smér jeho jednání byl jasn vyznaen:
v náboženství užije postupu, který jemu tak dobe
se vydail v politice; šetit bude smluv, vykládaje

je v svj pr )spch, a zapoví všeliké podezelé no-

voty. Postavil se na pdu kompaktát, kryl se zí-

zením zemským, tváil se jako ochránce zákona a

náboženství národtíího proti tm, kdož utraquism

zachovávali toliko na oko. Postup to velmi obratný:

nejen pokrokái od té doby se jevili jako buii, a
'

v Denis-Vanura, Konec samostatnosti Ce«k6,n. 7
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král pidružoval k sob všecky bázlivé, umírnné a
pírstkem dležitým rozmnožoval hrstku katolík,

kteí sami o sob nemohli podstoupit boj.

Na snme r. 1537 vytkl velmi jasn stanovisko,

které hodlal zaujmout: mnoho prý jest nepoádk
ve vcech náboženství; mnozí se vydávají za utra-

quisty a vskutku nejsou ani utraquisty ani katolíky,

i žádal, aby stavové zachovávali kompaktáta,

jakož i on sám se zavázal zjednat jim platnost.

Vtšina snmu pijala toto prohlášení s význanou
chladností.^^) Co nám do kompaktát? namítali n-
kteí páni; jimi se nechceme ídit, ale slovem Pán,
•Návrh, jaký stavové pedložili králi o uspoádání
církve eské, nejen nepipravoval smír s ímem,
ale byl by zstavil volnou cestu šíení se prote-

stanství. Ferdinand byl velmi nespokojen, ale tžká
a nešastná válka poala opt se Solimanem, a zatím

co byl zamstnán událostmi uherskými, lutheráni

rázn provádli své úmysly.

Po nkolik let stavové lutheránšti osazovali kon-

sisto knžími, kteí páli novotám. Roku 1541 zvo-

lili za administrátora faráe od sv. Mikuláše Jana
Mystopola, v jehož ráznost mli plnou dvru.
Byl to nový Cahera: nerozvážlivý a zbablý, ne-

pokojný a nestálý, nemaje ani* pravého pesvdení,
ani skuteného nadání, svou vc poškodil pílišnou

horlivostí, porušil ji nesnášelivostí a zradil ji ve

chvíli nebezpeenství. Zatím byl nástrojem velmi

poddajným, vždy jsa ochoten chopit se iniciativy

v opateních, jakých si páli stavové. Roku 1543
Mystopol shromáždil knžstvo pod obojí a pedložil

mu nkolik otázek: Je-li mše obtí? Sluší-li vzývat

svaté? Docházíme-li spasení vrou ili skutky? —
Starý obad národní v duchovenstvu ml ješt velký

poet stoupenc; strana konservativní byla vedena
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ráznými náelníky, opatem kláštera emauského

tjanem Nožikou, dkanem kouimským
Bartoškem a pedevším faráem svatohavel-

ským Pavlem Bydžovským, jenž po n-
kolik let pronásledoval svým udavastvím kacíe

a pro pílišnou svou horlivost byl zbaven i svého

úadu29) ; spoléhali na podporu krále, velmi nespoko-

jeného tímto shromáždním duchovenstva, jež ne-

bylo mu ani ohlášeno. Zbylou vážností k minulosti

a také drsným jaksi zpsobem otázek byla zaražena

vtšina. Prohlásila sice, že mše není obtí, ale o dra-

hých obou kusech, akoli lutherán zjevn bylo

mnohem více, rozpakovala se rozhodnout. Mysto-

pol na pomoc si povolal laiky. Shromáždní vyhnulo

se otázkám dcgmatickým, ale usneslo se o potla-

ení obad pvodu lidského — mše, processí, vy-

stavování svátosti oltání, modliteb za mrtvé, vzý-

vání svatých a j.

Král nálezm synodu odepel schválení. Když
mu bjdy pedloženy, odpovdl na n toliko zasláním

opisu kompaktát. — Mystopol se rozhodl, že nebude
konat processí obvyklé o svátku Huso<'. Zda král

pikáže obad, církví zavržený a jestliže neza-

kroí, hradba je steena. Ferdinand prohlédl léku:
málo se staral o koncilium Kostnické, víc o vlastní

své právo; Mystopol, byv pinucen vésti prvod,
svému hnvu ulevil v prudkém kázání: byl obeslán

ped krále spolu s jedním svým stoupencem, V á c-

lavem Mitmánkem. — Ten byl také ducha
nepokojného, prošel mnoho zemí a zmnil mnf ho
vyznání. Z Jednoty pešel ku protestantismu, oblí-

biv si, jak vypravuje jeden z jeho protivník, ,,více

prý svobodu tla pode jménem a zástrkou svobody
kesanské". Po mnohých cestách se vrátil do Prahy,

stal se utraquistou a byl jmenován lenem konsi-

7*
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stoe (1540). Mél dosti smlosti i vzdlání a v pí-
hodné chvíli užíval dívejM své víry: bratr mluvil

z nho, a nikoli lutherán, když ekl Ferdinandovi,

že jest úkolem panovník, aby chránili svých pod-

daných proti nepátelm zahraniným, a nikohv
aby spravovali jejich víru, že ,,jsou od Boha ustano-

veni k ízení vcí svtských a nikoli duchovních".
Král poslouchal bez námitek: vdl, kdy dojde na
nho. Páni, kteí pohánli Mystopola, poznali brzo,

že se hra stává nebezpenou, i vzdálili se z msta;
rada pražská byla obnovena a lenové podezelí

z náklonnosti k administrátorovi odstranni. My-
stopol nijak nebažil po muedlnictví: byv opuštn
od stav, poddal se a slíbil, že bez nového k tomu
svolení nebude již kázat; Mitmánek byl vypov-
zen. Ferdinand byv povzbuzen lehkým svým ú-

spchem, rozkázal, aby neb5'h trpni knží ženatí.

Starovrný utraquism jásal, a v jeho kostelích fa-

rái chválou zahrnovadi panovníka spravedlivého

a moudrého, kteréhoBh vzbudil na vyhlazení bludu.

Brzo však bylo na jev, že jestli protestante

nejsou ani dosti silní, ani dosti smlí, k vykonání

svých zámr ctižádostivých, není pece nijak snad-

no odnít jim pdu získanou. Šlechta na svých stat-

cích nedbala zhola rozkaz králových; v Praze ve-

ejné mínní bylo velmi poboueno; válka v Uhích
stále trvala, tak že doba nebyla vhodná k popuzení

odboje. Jestliže nkteí muži v okolí Ferdinandov
z pesvdení nebo z vypoítavosti jevili velkou

horhvost, jiní se obávali poátku nové doby válek

obanských. Když dv strany náboženské dlouho

trvají vedle sebe, strana mírných, skeptikv a ))áz-

livcv velmi rychle dospívá k myšlence o snášeli-

vosti. I mezi katolíky oprávnné hlasy odporuo-
valy snášelivost, Ferdinand se zastavil, dovolil



Mystopolovi znova kázat a osvdo/al svou tSctu

náboženským svobodám zemským.
Celkem ob strany zachovávaly své postavení.

V tchto prvních ptkách zkoušely své síly: ani jedni

ani druzi nepouštli se daleko, protože znali neú-

stupnost svých protivník, a sázka byla píliš ve-

liká, aby se slep odvážili boje. Pokrokái na píšt
vdli, jak postupovat; k dosažení svých cíl spo-

léhají již jen na násilí; stran katolíkv a starých

kališník pomáhat budou všecky síly, jimiž vládne

obnovená moc královská. Svým nezdarem stavové

byh spíše rozhoeni nežli postrašeni: k etným pí-
inám nespokojenosti s králem pistoupila ješt

jiná, palivjší. Nebylo možno žádného narovnání

mezi králem, jenž uznával toliko opravy, schválené

od stolice papežské, a mezi stavy, kteí pedevším
pomýšleli na plné své odtržení od íma. Konflikt

nebezpený a žalostný, protože v záptí ml osudnou
roztržku národa s panovníkem, a protože tento mu-
sil se stát pouhým nástroj ;^m menšiny. Pedstavme
si, že by Jindich IV. tvrdošíjn ukládal protestan-

tism Francii! Za takovýchto okolností král nebo
národ musil podlehnout; jen jedno rozešení bylo

možné, bu zmna dynastie nebo vyhubení kac',
to jest národa.

Lutheráni, jakkoliv oprávnné byly jejich po-

žadavky, nebyli píliš bojovni. Vedl je stav panský,

jemuž se zatím nebylo obávat velkých zmn, a jenž

jsa dosti vlažné víry, prohledal nebezpeí všelikého

dobrodružství. Hlasovat, usnášet se a volit proti

pání Ferdinandovu, osazovat fary knžími žena-

tými: budiž; pedchozími událostmi byli k tomu
oprávnni, a nebezpeenství nehrozilo veliké. Ale

nemínili se pustit do zjevného boje s králem, spo-

léhali r\a. as a náhodu, obávaji se neopatrnosti,
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jejíž následky mohly být nedohledné. Mésta, po-

kládajíce se za nepemožitelná, ráda by byla postu-

povala rychleji; ostatn za onch boj nejmeno-
vaných odpovdnost se rozdluje a nedsí již nikoho;

ale stav mstský byl zdržován koni^ely jmenovanými
od krále, kteí se opírali o závažné menšiny kato-

lické neb utraquisucké. Pokud by události zahra-

nin nepivábily pokrokáe, odboj celkem zstával
pravd nepodobný.

Ani potom, když protestante bj^li povzbuzeni

zpi ávami zahraniními, o podniknutí boje se nesna-

žili co nejhorlivji lutheráni, ale druhá strana roz-

kolník eských, bratí eští. — Jednota pi-

jímá tehdáž skutené vedení boje proti reakci a

podstupuje úkol mnohem vtší, než k jakému byla

0]->rávnna pomrn malým potem svých vících.

Jednota— a to se vysvtluje poátky jejího

rozvoje a jejím cílem vyteným — nemla úplného

a soustavného uení theologického. Vehká to pí-
ina slabosti! V tchto základních otázkách pes-
nost a hloubka jsou potebnými podmínkami vší

propagandy; vící neradi svují své spasení kn-
žím, kteí se jim nezdají pravdy jistými. Píina
to také nestálosti a promnlivosti: o nkterých liu-

sech, asto velmi dležitj^ch, víra bratí kolísá,

nmohdy se mní úpln každjhn pokolením; asto zvo-

lení nového biskupa znamená skoro pijetí jiného

vyznání víry. Proto Jednota zvlášt lehce podléhá

cizímu vlivu; za Augusty kolem polovice XVI. sto-

letí bratí málem by byli úpln splynuh s lutheián}'

a jestliže se Blahoslavovi podailo zachránit sku-

ten nezávislost církve bratrské, s hlediska dog-

matického tato stále zstává ve vleku dnmych sekt

jjrotestantských.



VSak klamná by byla domnnka, že bratí od
poátku vyznávají ideje lutheránské, jež ásten
pijímají pozdji. V skutenosti byly hluboké roz-

díly mezi nimi a mnichem vittenberským: nej-

zcvnjší z nich, zachovávání sedmi svátostí, coe-

libát knží, druhý kest neofytm ukládaný, nebyly

nejvážnjší. Ospra\cdlnní z víry podle uení Lu-

kášova bylo v skutenosti mnohem bližší tradici ka-

tolické nežli uení Lutherovu; o svátosti oltání br.

Lukáš se srovnával s protestanty švýcarskými a fran-

couzskými, nikoli s nmeckými. Za tmito odchyl-

kami dogmatickými se skrývala jakási podstatná

nesrovnalost: prese všecky ústupky pirozená ne-

dvra bude vždy oddlovat bratry od lutherá-

nv, i ve chvíli, kdy bojují vedle sebe, nemohou pe-
moci bezdné nechuti. Náelníci Jednoty nejasn
jsou si vdomi, že pedstavují nco jiného než lu-

theránství; jdou za jiným cílem, vyhledávají jiného

požehnání.

Ale zárove mají ducha hádavého a duši u-

šlechtilou, bez žárlivosti a sebelásky; nikdy netvrdili,

že sami o sob tvoí církev, že jim jediným svena
jest pravda. Sympathicky sledují vše, co se dje
venku, hledí vstoupit ve styky s tmi, kdo jsou oživeni

touž dobrou vlí, sní o zízení jednoty kesanské
v jakémsi dobrovolném splynutí duší.

Charakteristický rys jejich djin — a dojemný:
tito chudí a velmi nevdomí lidé ušlechtilostí srdce

a povahou se vyrovnávají humanistm, povznáše-

jíce se nad pedsudky a záští stran nebo národ.
Pozdji tato prostornost myšleni, obyejm luthe-

rán velmi odporující, vzdaluje Jednotu od nich a
sbližuje ji s Kalvinisty. Ale této chvíle pudila je

k Lutherovi. — Jádro vících, k dogmatu vždy
dosti lhostejné, neprohlédalo jasn dležitost kus
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sporných a s pohnutou pozorností sledovalo úsilí

tchto nových dlník Pán. Nkteí ponkud ne-

opatrn vešli ve styky s Lutherem, odebrali se do Vit-

tenberka, pinesli knihy odtud. Ale peludy netrvaly

dlouho. Píklad Nmecka v tchto letech vení byl

málo vzdlavatelný; mladíci, vracející -se ze Sas,

asto se nedovedli mírnit, mluvili o Jednot ..jako

o zvrhlé sekt mnišské, jejíž káze se protiví evan-

geliu", staré ády chth nahradit svobodou ke-
sanskou. Nicmén strana neetná sic, ale inná z-
stávala naklonna tsné jednot s protestanty; pod-

ízeností bratí co do spekulace theologické byla

usnadována cizí prop'^.-;-* .ín,, a taková byla tehdáž

síla popudu a výboje :,Tir;ající reformace, že Jed-
nota byla by asi bývala stržena proudem neb aspo
oslabena rozkolem, kdyby Lukáš uznanou svou au-

toritou a nezlomnou svou vytrvalostí nebyl se po-

stavil proti hnutí.

Byv vyslán do Itálie za píinou studia valden-

ských obcí náboženských, Lukáš vrátil se odtud
ponkud zklamán (149S); jim spíše by bylo pipojit

se k nám, napsal f v polemickém svém spise proti

Janu Vodanskému. Po svém vítzství nad Menší

stránkou obnovil Jednotu, dal jí uení, v peetných
traktátech ustavilzásady její víry*°), takže až do svého

zániku žila jeho duchem. Pokládaje její pokrok za své

dílo, právem se jím honosil. Zda roztržce a zkáze

zstaví tuto církev, již Bh zjevn provázel svým
požehnáním? Zdaž opustí pdu pevnou, na niž po-

stavil Jednotu, aby se pidružil k pochybným ú-

spchm revoluce, která nemla ješt ani ústrojí

ani programu hotového.? Rozhodl se rychle: bez

hnvu, bez prudkosti, se vší možnou šetrností, aby
nepopudil Luthera,'^) velmi jasn vyznail dogma-
tické rozdíly bratH vi Nmcm, zaujal postavení
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nikoli v pedu voje protestantského, nýbrž mimo nj
a pro Jednotu se dožadoval úplné samostatnosti.

Zárove co v etných i rozmanitých spisech hájil

dogmat starých, vystupoval inn, svolávaje knží,

vybízeje k zachováni posvátných ádv, odstrauje

osoby podezelé, konej še netrplivé. Až do své

smrti (152S) pevnou rukou ídil stádce sob svené.
Hnutí bratrem Lukášem stží zdržované pro-

puklo opt novou silou po jeho smrti; bratí zne-

náhla se blížih k reformaci a ve vti^in dležitých

lánkv opustih zvláštní své vyznání; ale úsilí Lu-

kášovo nebylo neplodné. První doba minula, doba

nerozvážiivého nadšení a obtí, které by byly vedly

ke zíkání a podobaly se k samovražd. Jednota,

i když se za Augusty stane tém úpln lutheránskou,

nicmén bdle a žárliv zachovává své obyeje, své

obady, svj život vlastní; spojí se s protestantis-

mem, ale nesplyne s ním. Možná-li se radovat z to-

ho? — Prosté a pouhé pestoupení bratí k refor-

maci bylo by zjednodušilo otázku náboženskou,

usnadnilo její ešení, rozkolníkm eským zajisté

pojistilo pomoc protestant nmeckých a potlailo

píiny roztrž;ík, jichž využitkovali katolíci. Ale

zda nebylo naopak teba, aby sekta, jsouc chrá-

nna samou menšinou, prosted všeobecné zkázy

mravní zachovala ideje oddanosti a obtavosti?

Zda z církve lutheránské byli by vzešli B u d o v e c

a Žerotín, Blahoslav a Komenský?
A onen nepomíjitelný pomník jazyka eského, b i b-

l e Kralická, kým jiným byl by zbudován?

Naproti lutheránm úkolem brati bylo pedsta-

vovat smr volnjší i vážnjší, víru velejší i ob-

sažnjší. Bu náš soud c" éom jaký bu, — nech
hledíce spíše k výsledku událostí, litujeme neústup-

nosti bratí, nebo jati jsouce )ejich podílem v slavr



ném ddictví národa, chválíme jejich vytrvalost, —
jedna vc jest nepochybná, totiž mocný vliv br. Lu-

káše na události. Bylt ,,maž mocný v slovu i skutku",

praví jeden z nejslavnjších nástupc jeho, Bla-

hoslav, ,,vrný, pilný, uenj' anedadoucí se pemoci,
jakého sic nikdy neb5'lo v Jednot". V této spole-

nosti svatých zdá se nám skuten jako výmin-
kou: nemá ani prostoty duše a velosti srdce Chel-

ického nebo ehoe, ani nhy a kouzla Blahosla-

vova; jeho život neprošel píhodami tragickými,

které dramaticky perušují život Augustv, ale

s vlastnostmi vdce spojuje dslednost a pevnost

cíl theologa. Po dvakrát zachránil Jednotu, když
vytrhl ji z vlivu Menší stránky, jejíž úzkostlivostí

bylo by bývala odsouzena k vné prostednosti, a

když bránil jí, aby neodpadla k lutheranismu.^^)

Nástupce Lukášv Martin Škoda (1528

až 1532) neml ani jeho nadání ani jeho vážnosti.

Proto stra na lutheránská se opt vzmáhala mezi bra-

tími. Celou adu mladých muž, prudkých a vzd-
laných, sklioval tém rozjlmavý život prvních v-
ících. Horeka proselitismu se vzbudila v nich pi
pohledu na zázrané úspchy reformace. Svta byla

lze dobýt: zda se to ponechá jiným, snad mén hod-

ným? Zda bratí zstanou stále vydáni pronásle-

dování dekret královských? Šlechta, která až po-

sud chránila Jednotu, teba se nepipojila k ní,

jsouc povzbuzena píkladem knížat nmeckých, ve-

ejn vyznávala svou víru; do Jednoty vnášela no-

vého ducha, mén pokorného, spíše bojovného, i pod-

porovala stranu, která se chtla sblížit s Lutherem.

Obnoveny tudíž úední styky s náelníkem refor-

mace nmecké, jež byly perušeny za posledních let.

V pokroilé této stran vynikal od té doby muž,

kterému se po pl století dostalo vedení Jednoty,

I
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Jan Augusta. Na synod brandýské r. 1532
jakožto prostý knz stal se tlumoníkem všech, kdo
páli smlejšímu jednání a novému smru; úzká
rada velikou vtšinou se skládala z pátel a pomoc-
ník Lukášových: Augiista prohlásil, že teba jí vlít

krev mladší, a s pímostí, která pohoršila mnohé v-
ící, navrhl kandidaturu svou a svých pátel. Vt-
šina vyslovila se pro nho; hlavní náelníci strany

mladší, Benedikt Bavorynský a Jan
Roh byli zvoleni- za leny užší rady; nový biskup

Augusta vzal sídlo své v L i t o m j' š li, jež se té

doby stala hlavním sídlem Jednoty a postavil se

v elo hnutí.

Podi\-ný to nástupce Chelického! Byl pln

vroucích a smlých myšlenek; sami protivníci jeho

chovají k nmu bezdnou úctu a tajnou sympathii,

ale jeho prudkostí, nekázní a svéhlavostí asto byly

znepokojovány a vyrušovány jeho oveky. První

biskupové bratrští jsou svtci, Lukáš je theolog,

Augusta náelník strany. Blahoslav, jenž neml ho
rád— bylf mezi nimi krom upomínky na trudné boje

veliký rozdíl v povaze — líí jej výrokem znameni-

tým: ,,byl ducha Themistokleova", nic nemže lépe

vyslovit onen soubor vlastností stkvlých a nebez-

pených, jimiž bratí vedením jeho mli na chvíli

stát se nejpednjšími pedstaviteli kacíství es-
kého a být vydáni tak krutým zkouškám.

Máme dv podobizny jeho, dosti si podobné:

obhej bledý, elo vysoké, ústa jemná, oi jiskrné;

celá tato tvá dýše rozumem a rázností. Vzdlal se

sám, pracn a tžce si zjednal své vdní a svou víru

;

jakožto syn klobouníkv nejprve chtl pokraovat
v emesle svého otce; byl vj^chován v utraquismu,

ale cít se povolán k jinému osudu, neml na dlouho

stárli v tomto plachém a zvrhlém uení. Toužil po
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velikých vcech a liboval si v situacích nesnadných,

protože žádná nepekonávala jeho smlost aniž ma-
ila jeho dvru, rychlý v obratech, živé obrazo-

tvornosti, spíš odvážlivý nežli vytrvalý, byl váben
k novotám. Jeho innost bývala boulivá, a mnohdy
svá pání pokládal za skutenost. Rád jiné rozn-
coval svým nadšením, a asto se mu to podailo.

Žádná práce neodstrašila jeho horlivost, žádné utr-

})ení nepemohlo jeho pesvdení, jeho duch byl

dosti vysoký pro vecka nebezpeenství a pro všecku

ctižádost. Bylo v nm nco dobrodružného a nco
apoštolského; každý, kdo se piblížil k nmu, pod-

léhal jeho kouzlu, v líení jeho vrstevník, pátel i ne-

pátel, jméno Augustovo se vyslovuje s jakýms ú-

divem. A byl nízkého rodu, pece nejslavnjším

pánm vnukal úctu tém bázlivou; nemaje dosti na
správ jejich svdomí, chtl být vdcem jejich po-

litiky a provedl svj zámr. Nekonal nikdy pra-

videlných studií; nicmén byl znamenitý spisovatel,

zvlášt proslulý polemista, dychtivý boje, rychlý

k rán, neohrožený a neúnavný. V svých spisech

i inech ovládán jest nadšením, a proto jeho vý-

mluvnost je veliká. Zvolil si Luthera za vzor, a Bla-

hoslav, jenž slyše oba, poznamenává, že nikdy ne-

bylo kazatel sob podobnjších a kázání úchvat-

njších. Hoelo prý všecko i slova, i výenost i po-

sunky, vše se sdružovalo k zvýšení úinu: poslu-

chastvo bylo unášeno proudem této ei. Blahoslav,

jehož vkus byl jemnjší,^^) a jenž pednost dával vlast-

nostem prostším, svdí s jakousi lítostí o pohnutí,

zpsobeném tmito kázáními, bohatými a pekypu-
jícími, ale sám se mu nemohl ubránit.

Augusta pipomíná Luthera nejen jako eník.
Na neštstí jeho síly neodpovídal}' ani velikosti jeho

jzámr ani povaze jeho ducha. Užijeme jjeho slov,



— I09 —

byl orlem zalétlým mezi holuby. Prese všecky pe-
mny pestálé Jednota od poátku se vyznaovala
rázem nevyhladitelným: byla houfcem kesan báz-

livých, pokojný'ch, jichž pání se vztahovalo k ži-

votu tichému, ozjímavému, a jak paradoxní byl

zámr, uinit církev bojovnou z oné sekty, jejímž

uením bylo bát se vku a vdy! Z toho pochází

skrytá opposice vojín proti vdci, kterou se sesla-

buje boj a porážka iní nevyhnutelnou; biskup nej-

podivnjší, jakého kdy mla Jednota, a od nhož
uvržena byla v nejhorší neštstí. A píece takové

je kouzlo marnosti svtské i pro srdce nejvíc od svta
odlouená, že bratí dlouho zachovali jakousi tajnou

lásku k muži, který zpsobil jim nejhroznjší pro-

následování, a jehož vítzství bylo by zkázou bývalo

jejich církvi.**)

-Augusta znal jasn svj cíl. Chtl vybavit Jed-

notu ze staxTi poddanosti a ponížení politického,

v nmž živoila neustále, a jenž podle jeho mínní
neodpovídal již skuteným jejím silám, a chtl dát

jí vedení všeho náboženského hnutí eského. Spo-

léhal pi tom na podporu theolog cizích, a chtl
získat ji ústupky dogmatickými; bratí tudíž pi-
druží k sob všecky Cechy nespokojené utraquis-

mem a posílíce se jak svými spolky zahraninými,
tak pistoupením vtšiny národa pinutí krále, aby
uznal svobodu slova božího. Plán nebyl pouhým
peludem. Budovec a Žerotín ujali se ho opt, ale

pozmnili jej a nepojali ^ zvlášt vzhledem k Jed-
not — tak odvážných snah; v pvodní své form
a za skutených okolností byl neobyejn nebez-

pený a odvážný.

Byl podniknut ponkud spšn a hluné. Úzká
rada Jednoty užívajíc pi Lukáši vlastních jeho
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zásad, prohlásila, že spisy jeho nejsou závazné, le
pokud se shodují s evangeliem, jediným to pravidlem

viry. Potom nedbaje tradice, Augusta se svými pá-
teli zmnil starou konfessi tak, že ponenáhlu je pi-
zpsobena ke konfessi Augšpurské: obyej ktít po

druhé neofyty, na který zapomínáno již od doby delší,

byl výslovn zanechán; coelibát knží byl zachován,

ale ne již jako pravidlo od biskupv uložené, nýbrž

jako zkouška od služebník božích dobrovoln pi-
jatá; o svátostech, o ospravedlnní z víry, o pijímání,

uení bratí bylo tak pronikav zmnno, že se Lu-

ther nijak nerozpakoval schválit jejich vyznání víry.

R'iku 1533 za úvod jejich konfesse napsal pedmluvu
velmi pochvalnou; dlouhé jednání, jež pedcházelo

tento spis, a jehož se úastnili nejslaviiéjší theolo-

gové nmetí, Melanchton, Justus Jonas, Bugen-

hagen a j., dodávalo mu rázu úedního. ,,Po mno-
hých rozmluvách," píše Luther, ,,shledal jsem, že

bratí vyznávají naši víru slovy ponkud rozdílnými,''

Okolo téže doby Aiujusta vypravil posly ku pedním
pedstavitelm západního protestantismu, kteí pi-
nesh od nich nejvelejší povzbuzení: Capito, Bucer,

Kalvín v svých listech blahopáli jim k jejich vr-
nosti v slov Kristov. Od té doby styky bratí

s kalvinistj' se stávají vždy dvmjšími.
Bratí náhle vycházeli z osamocení, v némž až

posTid udržov^ala je pohrdavá lhostejnost veejného
mínní, nabývali vážnosti ve svt: knížata Jií
braniborský, Fridrich saský th jejich katechismy

a schvalovah je, Luther uznal je jaksi za své spolu-

pracovníky: ,,Bucrte vy apoštolé eští," | pravil

Auwmstovi, ,,já s mými budeme apoštolé nmetí.
Dlejte vy dílo Kristovo, jak se vám píiny podá-

vají tam, a my dlat budeme, jak se nám podávají

zde."



Augusta, posílen jsa souhlasem z ciziny docháze-

jícím, rozvíjel neobj^ejnoti innost. Potíral Habro-

vanské, aby bratry zbavil všelikého podezem ze

shody s pemrštnými sektami, a prudce dotíral na

knžstvo utraqiiistické; obrat potebný snad, pro-

tože šlo o to, dokázat všemu svtu, že v Cechách Jed-

nota sama hodná jest provést šastn dílo Kristovo,

ale též velmi neopatrný. Jeho podntem bratí

upouštli od obvyklé své zdrželivosti; zdáli se vy-

zývat pronásledování, vzdorujíce zejm naízením,

jimiž 1'3'li postaveni n inio zákon, a jež nebyla zru-

šena, i když se jich neužívalo; velmi ilou svou pro-

pagandou získali hojn pívrženc: poprvé oteveli

sbor v Praze (1544) ;") roku 1540 v Mladé Boleslavi

se shiomáždil veliký sjezd pánv a rytív bratr-

ských. Augusta svtil tu jáhny a knží s úmyslnou

okázalostí a za text svého kázání vy\'oli] významné
místo písma svatého, kde se mluví o ustanovení Ma-
tjov na místo Jidášovo.

Hnutím bratí neb3'li znepokojeni jenom utra-

qnisté. Jejich nepátelé tvrdili, že se ve schzkách
jejich mluví o sesazení Ferdinandov: zajisté pouhé

pomluvy! Kdo by však mohl popít, že páni, kteí
podporovali Augustu a kteí popuzováni byli pe-
chvaty královými, asem se neklonili k myšlence,

s vcí boží mstít i své vlastní škody? Chování roz-

kolník se zmnilo úpln: díve se poddávali utis-

kování, nyní pozvedali hlavy, stžujíce si do bezpráví

a žádajíce ochrany zákonné. Roku 1535 podali Fer-

dinandovi vyznání víry: bylo podepsáno ode dvanácti

pánv a ticeti tí rytí; udák)Stmi nmeckými
král ímský byl pouen o pravé n N-ýznamu tt'chto

konfessí takto na hrotu mee podávaných. Pi-
nášel ji pan Kunrát Krají z Krajku, nejhorlivjší

pomocník Augustv, pravý svtský náelník Jed-



— 112 —

noty. Rozmluva byla boulivá: „Rádi bychom v-
dli, kterak vy jste v tu víru pišli; ert vás v ni

uvedl." — „O, milostivý králi, ne ert, než Kristus

pán skrze tení svaté." Ferdinand, zachvácen byv
náhlým výbuchem hnvu, vzkikl: ,,Však vy nejste

papežem, ani císaem, ani králem, než vte vy, co

chcete, my vám toho nebráníme, tebas do pekla

jdte. Než skutkem brániti budeme, abyste se ne-

scházeli a své fii facle nestrojili, toho nedopustíme,

bychom (ukázav na hrdlo své) na to nasaditi mli
a nechceme další disputací s vámi míti."") —
Však o nco pozdji král jal se smýšlet mén ne-

pátelsky; ani vi bratím okamžik nezdál se mu
píhodným, aby se pustil daleko; ale neprominul

jim toho pipomínaje si, že ku potrestáni jich mže
toliko obnovit dekret svatojakubský.

Vdl jist, že od vtšiny snmu bude podpo-

rován proti Jednot: té ch\ále práv byl od ní povzbu-

zován proti bratím a zahrnován jejím udavastvím.
Neustálé tajné záští utraquist proti Jednot bylo

rozníceno útoky Augustovými. Bda! Jejich kn-
žím pezdíval lakomc, opilc, zlosyn, svatokupc;
dovedou mu již ústa zacpat! Jak žalostného di-

vadla poskytují tyto roztržky, jež nejsou na píšt
ospravedlnny žádným podstatným rozdílem dog-

matickým! Zda se v skutenosti Mystopol práv tak

jako Augusta nesnaží o tsné spojení s lutberány?

Ob strany se oddalovaly od sebe starými vzpomín-

kami, hnvy zbyKoni po dávných sporech, slepým

duchem výlunosti, všední evnivostí dvou církví,

sváících se o duše; a tato bdná soutž byla zhor-

šována podnty vedlejšími, osobním záštím, zišt-

ností nebo marnivostí, které dráždily šlechtu nebo

knžstvo obou stran. Malikosti, které v srdcích

zstavovaly nezapomenutelnou nevraživosti Když



V poslední chvíli zejmou a naléhovou potebou shoda
se zjednala mezi obma velikými stranami v Cechách,

jest nejistá, neupímná a rozptýlí se po první po-

rážce a neb3'la by snad pežila \ítézství.

Stádce Augustovo poalo se plašit: všecken
tento lomoz, tyto polemiky hluné, toto záští, které

vidli se vzmáhat kokm sebe, nemátlo poiize sta-

tenost, ale znepokojovalo i svdomí. J^rati sténali,

že byli zapleteni do nebezpeenství, k jakému se

nehodili. Žádná sekta nemla nikdy menší náklon-
nosti a nadání ku propagand. Komenský, jenž

církev miloval tolik a jenž znal ji tak dobe, podo
týká pi této vci: ,,Naši tedy ani vdci ani stou-

penci bouení býti nechtli, soudíce, že jest více

r.idno piiovati se k tomu, aby b5'li dobrými nežli

uenými, a selštjším tím názvem (jak dí Seneka)

spokojujíce se, aby dbali spíše na mír, svornost a

zachování ádu nežli na stíhání jiných".^') — ,,Akoli
zajisté koen víry pevný v sob majíce, nepemoženi
byli. ^však patrné jest, že dar božích více mli
nežh jich jiným ukázati a o né se sdliti mohli.

Odkudž i ta choulostivost šla, že ani v tch obcech,

kdež byli a patrony mli, ceKrh církví se neujímali,

druhému knžstvu toho nechávajíce, sami pak na
tch jen posluchaích, kteí se k nim dobrovoln od
onch obraceli, pestávajíce".*") Jednota naše. praví

jiný ze spisovatelv jejích,") jest mladých kuencú
zpívání, Luther pak a jiní uitelé jsou staí kohouti.

—

'J'ato zdrželivost, tento strach zodpovdnosti —
vycházející, ne ze zbablé malonwsln )sti, ale z po-

citu jejich nehodnosti ped Bohem — tato prostora

duše dsící se hluku svta, mají cí'si dojemného a

v pravd kesanského.
,
.Nepovstali od asv apo-

štolských hdé, jejichž b}' círke^' blížeji pistupovala
k uení a obyejm apoštolským, jako bratí eští".

Denis-Vaafura, Konec samostatnosti eské II. 8
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Teba není dosti pfstvrzený tento výrok, který Ko-
menský pipisuje Lutherovi, vysvítá z nho velmi

pesná píedstava skutenosti: jako tovaryši Kristovi

podobné i bratí, jsouce srdce pím-ího a ducha pro-

stého, hrozí se a dsí svatého Pavla, jenž povstal

mezi nimi. Pes vSechny rznosti dogmatické z-
stává tu jediný rys povahy: Lukáš a Augusta opu-

stili uení Chelického a mluví o nm s jak3''msi po-

vržením; nicmén Chelický je pravým otcem Jed-

noty, od nhož j.ijala význané své rj^sj', morek
svých kostí. Ku poznání církve nestaí vdt, emu
uí: všeliké myšlenky se mní podle duch, jimž se

vštpují. Jednota bratrská, byvši poata ve dnech

úna\^ a hrz}-, jnké následovaly po boui husitské,

zachovala nevyhladitelný' ráz svého pvodu a ne-

dtklivcst tém nervosní, zplodila sice hrdiny, ale

pravým jejím povoláním zstává muedlnictví.
Typ, v nmž se vtluje, není ani Budovec ani Žero-

tín, nýbrž Komenský: ilý, pístupen jsa všemu po-

kroku, oddán v?,emu nadšení, podléhá všem vlivm,
ale není jimi doten: od prvmí chvíle, dí Zoubek,

jetak vymezen, tak vyznaen, že jeho pemny mní
toliko formu, ale nikoli podstatu jeho bytosti du-

ševní. Totéž platí o jeho církvi, jež nikdy nepo-

zbyla milosti svého ktu.
Protestace, s poátku osamlé, se množily. Na

synodu Boleslavském roku 1546 strana protiluthe-

ránská byla u vtšin. Nápadným odpadáním byla

oslabována strana Augustova: Jan Roh s pláem
prosil Boha za odpuštní, že zapomenul na zjevení

jeho piavdy v Jednot. Biskup sám byl znepokojen
'.' svém svdomí; doufal, že pijme-li Jednota od

Luthera víni pesnjší. Nmci opt pejmou její

káze církevní; — I-uther se omlouval, dovolávaje

3e poteby boie: pedevSlm prý dlužno zvítzit nad
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kitrií. Nová schzka ve Vittenberce byla chladna

pi vU laskavosti zevnjší; poslední slovo Augustovo

znlo jako vyhržka; jestliže reformátoi všecku po-

zornost svou vnují vývoji vdeckému a zanedbají

život praktický, \'yplyne z toho veliké zlo. Kéž b}'

Bh dal, praví Komenský, abj^ b}'! íalešný-m pro-

rokem. Skuten za málo let íormalism theologický

utlumil ducha vzbuzeného od Luthera a nadje roz-

nícené obrozením náboženství byly poškozeny ne-

kázní a nedostatkem organisace. Zárove nepá-
telství Mystopolovo a utraquist rozhoovalo Au-
gustu. Té chvíle byl malomyslný. Ostatn jak bo-

jovat proti obecnému proudu! Zmniv náhle své

chování, \-elikou chválou vynášel bratra Lukáše,

velebil jeho kázaní a spisy, liájil potebu coelibatu

knžského. Pokud pesvdení bylo úastno v tomto

náhlém obratu? Konec života biskupova ukazuje

aspo, že na dlouho neuptistil od svých zámr; pro

Jednotu pál si radji mén samosprávy, ale více

vli^^u.

Ve chvíli, kdy se \- Jednot dál tento obrat proti-

lutheránsk\', kvapn se rozvíjely události politické;

pozdní byla lítost bratí; ostatn ani všickni necítili

ji. Noví knovc ze stavu panského a rytíského ne-

mínili odložit zl)ra; schzky s knížaty cizími konaly

se dále, a jestliže se na nich nekonaly pípravy, as-

po rokováno o možných pípadech, které pedvídal
celý svt. Boj mezi katolictvím a protestantstvím

tak asto odroený', hrozil práv. Zda Cechové,

utraquisté nebo bratí, ve zbab^'lé neutrallt budou
svdky zápasu, jehož výsledek se jich diHýkal tak

blízko ?

Ped bouí všecky strany sbíraly své síly. Ve-
liké ticho zavládlo. Vítzoslavnj' Soliman byv pi-
nucen nkterý díl svého vojska obrátit proti Perša-

8*



nm, ponerhal Ferdinandovi ást Uher a uinil s ním
pímí (1545), jež l)rzo pemnno bylo v mír (1547)
Smlouvou v Crespi zjednanou s Františkem I, umož-
nno bylo císai voln užít svých sil: Karel V. stárnul

i nemohl déle odkládat úlohn, které se vyhýbal po-

sud, pokoit odbojníky. Pokud protestante nejsou

pemoženi, všecken jeho úspch vydán jest náhod.
Porážkou jejich Hal)sburkové se zmocní svta.

Od dávna lutheráni pedvídali útok a pipra-
vovali se k obran, K(h'ž Karel V. zval je, aby své

zástupce poslali na koncilium, které se práv schá-

zelo v Trident (1545), bylo všem zjevno, že nastala

chvíle rozhodná. Vyjednávání se protahovalo, ale

žádná 2 obou stran upímn nepála si míru: ke skon-

ení svých píprav chtli nabýt asu. Konen dne

20. ervence 1546 císa dal do ííské kletby kur-

fita saskho Jana Fridricha a lantkrabí hcského

F"ilipa, a zatím co se biskupové italští španlští

ubírali do Tridentu, žoldnéi italští a španlští táhli

pes Alpy na vybojování Nmecka. ^

Válenou vypravil Karla V. pedcházela diplo-

matická V3'prava velmi dobíe vedená. Ve chvíli ne-

bezpeenstvíCprotcstanté se rozdlili: nkteí jejich

knížata, postrašení nebo získaní, prohlásili se ne-

utrálními nebo pestoupili dokonce na stranu císa-

ovu— mezi nimi Moric saský, jemuž Karel V. v od-

mnu za jeho odpadnutí slíbil kurfiství Jana Frid-

richa. Nepátelé Karlovi hledali v cizin pomoci,

které se jim nedostávalo v Nmcích. Již Ferdinand

sbíral vojsko na pomoc svému bratru: nejlepším pro-

stedkem k zadržení této diverse bylo vzbudit mu ne-

snáze ve vlastních jeho zemích.
f.

,.

Kacíi ifeští zvykli pokládat se zi nerozluné
spoleníky protestant nmeckých a naproti riebez-

pccnství Sag nezstávali lhostejni. Také kurlit
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neopominul nieho, aby si získal mínní veejné;

veliký poet hanopis rozšíených tehdáž v krá-

lovstvích, byl vytištn hlavn v Saších, ba i v táboe
Jana Fridricha. *2) Jedna strana se hýbala v jeho pro-

spch: \'hodná bjla píležitost, kdy stavové eští

mohli dobýt svobody náboženské a pomstít se Fer-

dinandovi za jeho úrhvaty; zda se jí neuchopí? Zda
neinnost nebyla rozhodnutím nejnebezpenjším
Jstliže katolíci zvítzí v Nmecku, jaký osud hrozí

Cecháni? ^

Obecné mmní bylo zajisté F""erdirandovi velice

nepizp' vé, ale zda nespokojenost vypukne až ve

vzpouru? — O tom bylo možná pochybovat. V kaž-

dém i/rípad bylo patrno, že \'šickni stavové a všecky

strany náboženské nepilnou k opposici s touž od-

daností a s týmž nadšením. Stav panský byl dosti

málo bojovný: pechvaty královy zajisté byly mu
velice nepíjemné a vzpomínal ješt na revers vy-

nucený, jímž moc královská byla prohlášena za d-
dinou, ale v nm bylo drahn katolíkx' a nejvyšších

úedník, jdio základní práva nebyla ohrožena, as-

po ne bczi)rostedn, i nechtl se vrhnout v od-

vážnou válku obanskou, aby zamezil nebezpeenství
vzdálené a pochybné. — Stav rytíský, rychlejší

k rozhodnutím smlým a \-clmi nespokojený, á-
sten byl :'držován od\'kým s\ým spojením s pan-

stvem a ochromen potlaením sjezd krajských,

jimž znesnadnno byk) \'šeliké spolování. Naopak
msta, kteráž od mnoha let byla v tajném, ale

neustálém boji proti pcdstaxitelm moci královské,

s nadštním pijala záminku naskytující se k svržení

ohavného.jha.43) 0\ šcm jde tu jen o obecné roztídní,
nebo okolnostmi, povahou, zvlášt náboženskými
pomry pozmoV''^'ia v tom neb onom smyslu roz-

hodnutí jednothvá. Jádro starých utraquist pod-



pórovalo krále: jejich snaha pestávala na zachování

kompaktát, a jsouce vSím právtm pesvdeni, že

Ferdinand nemíní zakáxat kalich, v papežencích vi-

dli pomocníky a nikoli nepátele. Pokroilí utra-

quisté, rozechvní ješt svou polinikou s Jednotou,

nevdli, jak se rozhodnout, kolísajíce mezi svými
S3^mpathiemi k Vittenberkn a mezi strarhem možných
následk revoluce, jejímž potlaením byli by vydáni

katolíkm, kdežto její vítzství bylo by snad pro-

splo jen bratím. Mezi tmito konen šlechta

jdouc za popudem Augustovým a mnohdy jej pe-
vyšujíc, vroucn vyzývala k b( ji za volnost a víru;

vzmach zpsobený nemohl již být zastaven, ale

ykávo vících poalo shlížeti propast, na jejíž kraj

b3'li dovedeni, i šli za vdci svými jen s nedvrou
a zármutkem. 4*)

Celkem postavení protivník Ferdinandových
bylo nepíznivé; nemohli neopatrn opustit pro-

testanty nmecké, ale nemli žádného dvodu ur-

itého pro své odpadnutí; jejich odboj byl svévolný.

S královskou mocí dali se v process tendenní. Ne-
bží o to, zda byli k tonm oprávnni, ale že byli pi-
nuceni chopit se ofíensivy, tím odvrátili od sebe

velikou ást nájoda. Od pr\^ní ch\íle ])3Ío na jev,
že Cechové, zdšení prosted tchto zápletek vnit-

ních a zevnjších, nedovedou ani odhodí?. t se k ne-

iiwT'Sti ani nebudou bojovat staten. *5)

Jan Fridrich saský a Filip hcský psali stavm
shromáždným v Praze v msíci ervenci 1546, ob-

jasujíce píiny války a žádajíce za jejich pomoc.

Bylo již píliš pozd: vtšina šlechty získaná od Fer-

dinanda svolila ke všem jeho návrhm: pod zámin-

kou pravd velice nepodobnou, že Turci hrozí vpá-

dem, král dosáhl nejprve svolení všeobecné hoto-

vosti zemské v království, potom nejpodivnjším
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výkladem smluv, jež za Jiího z Podbrad byly

zaveny mezi Cechy a domem saským, piml vyšší

stavy k obnovení smlouvy o spolek s Moricem sas-

kým.
Vítzství spíše zdánlivé nežli skutené. Stav ry-

tíský schválil smlouvu toliko po velikém zdráhání

a msta odepela docela své svolení. Stav panský

pokroil dále: msta nemají prý práva úastnit se

jednání o takových otázkách mezinárodních! Nikdy

ruka Ferdinandova nebyla obratnjší v obcházení

zízení zemského, ve spravování zem menšincu;

vynikal v tomto vyšším umní kcjklíském. Však

nastává vždy okamžik, kdy mizí fikce.

Kada byla ustanovena za místo k soustední

hotovosti zemské. Jenom že se tato nescházela. Král

posílal napomenutí za napomenutím. Konen nej-

bázlivjší se poddali: zvolna shromáždilo se nco
houf nespokojen} ch a špatn ozbrojených. Vdcové
velmi zpupní doptávali se: Kde je nepítei? Odkud
hrozí vpád? V krajích, kde bratí hojn byli osedlí,

opposice byla smlejší: kraj Boleslavský, jeden z hlav-

ních jejich stedisk, odepel vypravit svj lid. He
bylo ješt, když král vojsku dal rozkaz k pochodu.

Vojáci byli pemluveni od emissar protestantských:

Ferdinand neohrožuje Saska, nýbrž Cechy: zda Ce-

chové vlastníma rukama zahubí svobody své vlasti?

Nkteré voje nechtly opustit Kada; jiné odpíraly

pekroit hranici. Vzhledem k této obecné neochot
král konen rozpustil toto vojsk'^ neužitené (ke

konci roku 1546).

Moric s poátku dobyl nejvtší ást Sas, ale

když se Jan Fridiich vrátil z jižního Nmecka, Mo-
ric vtší silou jsa tžce svírán, dovolával se pomoci.

Ferdinand žádal Pražan za vojsko. — Veliká byla

nesnáz konšel. Báli se hnvu králova, ale co n;'
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plat? Nikdo nechtl táhnout jjroti kurfitu, který
,,s poddanými svými pod oboji zpsobou pijímá
a tudiž s Cechy v náboženství nemálo se srovnává
a toho uení obhajuje". Kdyby rozkázali výpravu,
nikdo by neposlrchl jich. ,,Ti, kteí na ouad kon-
šelském jsou, nic ped jinými sousedy nepcxlí,
než samým toliko ouadem, a podlí- toho, že jim mož-
no není, sob rovným rozkazovati, aby kdo na vojnu
táhl; nebo prý by jim i každý odpovdti niolil, že

nepotáhne, ano odmnn na né to podati, aby ten

kdož tak rozkazuje, sám tak uinil a na voj nu táhl."**)

Fikce, Ferdinandem umle zdržovaná, mizela: lid

mstský nechtl déle poslouchat vle úedník,
V.teí nebyli jeho pedstaviteli.

Král se odhodlal ke krajnímu opatení. Dne 12.

ledna 1547 znovu naídil hotovost zemskou; kdo se

nedostaví v den ustanovený (24. ledna) do Lito-

mic, ztratí est, hrdlo i statek a bude vyhnán ze

zem. Tentokrát škraboška padla: zízení zemské
bylo porušeno; král se stavl mimo zákon. Hoto-
vost zemskou mohl svolit toliko snm v5rjímaje i)í-

pad domácího nebezpeenství nebo hrozícího vpádu,

a tehdáž nebylo patrn takového nebezpeí. D-
vody, jimiž se král jjokoušel odvodnit svj rozkaz,

nedostatek asu, naléhavá poteba, nemly žádné

váhy. V skutenosti chtl se obejít bez stav, protože

jejich hlasování b3do aspo velmi nejisté.

Zda se mohl Idamat píliš o síle, kterou zjedná

mu tato hotovost zemská ? Nkteí historiko\-é v roz-

kazu ode dne 12. ledna vidli toliko úmyslnou vy-

zývavost. Událostmi pedešlého rf)ku pesvdil se

Ferdinand, že odboj bude nerozhodný a bázlivý;

jakmile se ho nebál, mohl si ho jen pát, ponvadž
poskytoval mu píležitost ke zmn zízení zem-
ského. Stží lze pipustit takovou domnnku dost
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OÍ..IVI10U, a povaha Ferdinande va nedopouští ú-

klad tak spletitých. Jest ovšem jisto, že jeho cho-

vání na poátku odboje bylo podivné; ponechal mu
volný vývin, ano svou lilcnavostí tém jej rozn-
coval. Ale zda se tato neinnost nevys\tlí jeho sta-

rostmi o vci nmecké? Jestliže prameny neposky-

tují žádného svtla, spravedlnost nejpísnjší velí,

vystíhat se domnnek hanobících.

Dosti velký poet kraj vypravil svj lid do
Litomic, ale tu se op^akovaly výjevy poslednílio

podzimku; vdcové nechtli táhnout bez rozkazu

snnm a žádali, aby hned byl svolán. Ani omlu-

vami ani sliby Ferdinandovými nebyli uspokojeni.

Král, maje dosti sporu, znova dovolil vrátit se všem,

kdo nechtli táhnout s ním. Nkteí dobrovolníci

katolití a utraquistití pipojili se k pravidelnému

jeho vojsku, jež záleželo z nkolika tisíc žoldnér
najatých za peníze pjené mu od jednotlivých pán;
vtrhl do Míšn. Zatím bželo o kurfita; pozdji te-

prve potrestá ty, kdo mu nechtli pispt svou po-

mocí.

V zemi v;ení vzmáhalo se víc a více. Pov.sti

kolovaly nejpíšernjší; žoldnéi táhnoucí králov-

stvím, svými vyhržkami šíili nepokoj: po kací-

ích a buiích nmeckých dojde prý na Cechy,

za krátký as se pobrodí v krvi eského národa, za-

darmo budou mít v Cechách jeho domy, ženy a

dcery .4') Na tyto hrozby mšané odpovdli skutky.

,, Kdybychom pak bez obecného snmovního sne-

sení tonmto mandátu své povolení dali a podle nho
se zachovali," namítali na napomenutí F^erdinandovo,

,,již svobody netoliko naše, ale i všpho toho krá-

lovství by klesly, a snmové obecní starobylí za-

hynouti by musili, a my všickni obyvatelé toho krá-

lovství ze všech tí stav horší bychom byli než sed-
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emuž nepotahuje a potahovat nemže a nemá spra-

vedliv."*^) Ferdinand pokoušel se vzbudit odvké
záští proti Nmecku: ,,A pedešle," hlásal v svých

provoláních, ,,když do království jací vpádo\é od

Nmc se dáli a nejmenší ves neb msteko žebrali,

tu jsou pedkové vaši hned vzhru byli a všickni

toho bránili; neb o Ceších to slyšáno, že se jich všickni

co ertv báli. Ale vás se již žádný nebojí; nebo vy
co baby bojíte se tch, jichžto není se co báti; a ma-
jíce vy pední býti, zstanete-li doma, jaká vaše

poctivost bude, když byste pedkem pána svého

a potom jiné v tom opustili, toho zdrav u sehe po-

važte!" Tyto deklamace vyznly na prázdno; pí-
liš bylo na jev, že nemají žádného základu skute-
ného; se strany Jana Fridricha zajisté nehrozilo ne-

bezpeenství.

Lid pražský, jenž nedvoval mnoho ráznosti

svých konšel, správu obce vzal do svých rukou: na-

píšt o dležitých otázkách nebude rokováno jen

v rad mstské, nýbrž velikým zvonem se svolá ve-

liká obec, a nic se nerozhodne bez jejj vle. Sm-
lejším ješt porušením rozkaz královských bylo, že

obce Starého a Nového msta pražského se shro-

máždily a uvažujíce, že roztržení obou mst bylo

hlavní píinou jejich slabosti a zkázy jejich svo-

bod, vešly v tsnou jednotu (lo. února 1547) i slí-

bily si pomoc ve všech pípadech. Ostatní msta
byla vyzvána, aby se na obranu ohrožených s\'ých

privilegií pipojila ku Praze. Vyzvání toho bylo u-

poslechnuto, Z královských mst jen pt, Bud-
jovice, Plze, Ostí, Most a Cheb odmítly pistoupit

k jednot.

Pražané prohlašovali sice, že jednota necelí

proti králi, ale tyto prázdné formule poslušenství
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špatn zakrývaly jejich úmysly. V skutenosti re-

voluce byla zahájena. Ferdinand nepehánl, když
o nco pozdji vytýkal stavm, že se chovali, , .ja-

koby království CesJcé bez krále bylo a jim k spravo-

váni a k vladaství náleželo." Osoby, které chtly
mírnit hnutí, brzo byly zatlaeny. Hanopisy byly

vždy prudší; shromáždní boulivjší; eníci sm-
lejší. Boue se posílila píchodem pán, kteí via-

cejíce se od Litomic byli ješt velice rozníceni í.

stcným svým úspchem nad králem. Nejhorlivjší

z nich byli bratí; v první ad Vilém Ki-
necký z Ronova, jehož výmluvnost roz-

hrávala všecka srdce; kdyby zem eská bj^la mla
mnoho syn takto oddan3'^ch a takto statených, král

nebyl by tak lehce potlail odboj. ^ Pan Kinecký
piml šlechtu v hlavním mst pítomnou, že se

pidala ku Pražanm (i6. února), a snm byl svolán,

aby hnutí dal schválení úední.

Ferdinand zapovdl shromáždní snmu; ale

ponvadž štstí pálo kurfitu saskému, stavové ne-

(ibali toho zákizu, a snm zahájen dne 19. bezna.
Náelníci strany nespokojené pipravili celou adu
žádostí, které mly být pedloženy staA'm a které

tvoí tm program strany národní. — Utraquistm
dáno bude na vli, aby se spojili a ustrojili svou cír-

kev. Rozepe nebudou více pedkládány soudu
dvorskému a komorjiímu, ale ádnému snmu zem-
skému se dostanou pe, y kterých úasten jest král

nebo jeho komora; od jeho nálezu nebude odvolání

a žádný obyvatel království, jakéhož by kuli byl

stavu nebo povolání, nebude pohánn ped cizí

soud; nikdo nebude stíhán leda podle poadu práva.

Postranní jednoty stavovské nebudou píšt zaká-

zány. Za života králova nesmí být korunován jeho

syn; výsady a pednosti jednotlivých stav budou
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obnoveny a zachovávány; berníci odpovdni budou
snmu ;komora královská bude složena výhradn
z Cech. Král zvolí leny nejvyššího soudu podle

návrh sjezd krajských a nejvyšší úedníky podle

seznamu ty osob pedloží ncho od stav. Veliké

obce a fjezdy krajské budou se konat svobodn. —
Zvlášt dležité jsou lánky, týkající se svolávání

a moci snm: Kdykoli král svolá snm zemský,
nech oznámí naped pedmty, které chce mu ped-
ložit, aby se stavové po krajích molili poradit a zvo-

lit své posly; zasedání nepotrvá déle než dv nedle;
jednání tajná a soukromá budou zakázána, a všecky

vci se vyídí veejné; stavové budou mít právo ini-

ciativy, a o jejich návrzích bude hned jednáno; hla-

sování vtšiny nemže být zrušeno odporem nkte-
rých nejvyšších úedník, a jestliže tito xamítnou
nález stav vložit ve dsky zemské, budou dožádáni

za to úedníci menší, ,a zápis nabude hned moci zá-

konné; objeví-li se poteba snmu, a král by nechtl
ho svolat, hejtmanové krajští spolu s Pražany usta-

noví den jeho zahájení. '"J

Takto po každé, když moc královská je v tísni,

obnovují se tatáž pání. Žádosti stav roku 1547
v žádném kuse podstatném se neliší od kapitulace,

kterouž uloží Rudrlf >vi II., a eho se domáhali cel-

kem na Ferdinandovi, zda nebyli by obdrželi od Ja-
gielovc? Ale nikdy snad program nepátel moci
královské nebyl jasnjší, praktitjší a obsažnjší

zároveí. Moc královská byla zniena a moc nejvyšší

se dostala opt snmu; tento nejen se scházel svo-

bodn a užíval iniciativy a nejvyššího schvalování

zákonv, ale i osoboval si svrchovaný" vliv na jme-
nování i'i^edníkv a mohutnC zasahov.al do moci
výkonné. Stavové konen pochopili pravou pí-
inu nedávných svých nezdar: na místo starých
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liouííivých a nestálj^ch shromáždní postavíTi Sc

snm, složený ze zástupc sjezd krajských, který

prostednictvím jejich zstával ve styku se zemí.

Na chvíli stavwvé se vybavili z malicherných svVxh

j^redsudk, soukromé své snahy obtovali nejvyš-

Mmu prospchu vlasti: duch svobody vanul, ideje

demokratické se objevovaly znova. Již tím vyzra-

zuje se pevážný vliv stavu mstského a

Jednoty bratrské.
Ale co jest do program bez muž! Snadnji

bylo protestovat proti zákonm Ferdinandovým,

nežli stást pamt posledních dvaceti let: mnozí již

pln zvykli porob. V jednot tí stav vznikly ne-

shody. Jan z Pernšteina, vdce pokroilých utra-

quist, cítil se pekonaným: ,,ani král bez obce",

pravil, .,, ani obec bez krále dobe státi nemže."
Mnozí cítili tytéž pochj-bnosti. Neuvážili posledních

dsledk svého jednání: znepokojovalo je, že k

obran svých práv pinuceni jsou chopit se zbran.
Neodvažujíce se volit mezi svou písahou \'rnosti

ke králi a mezi svými sympathiemi náboženskými,

vykávali událostí. Nejprozíravjší ze šlechty ptali

se, kfímu })rospjí zmny zavedené ve zízení zem-
ském, hanbili se jaksi, že jsou ve vleku sta\ti mst-
ského. Utraquisté nedvovali bratím. Mezi osmi

os jbami od stav zízenj^mi tyi píslušely Jednot;
nebudilo-li to pohoršení? I z bratí mnohý se divil

úkolu . podniknutému: zda píslušelo jim tasit

me? Zda nejsou již žák}"" Toho, který se vyslo\iI, že

království jeho není s tohoto svta?
Stavo\'é svoIiH veejnou hotovost zemskou;

vdcem byl Kašpar Pluh z Rabšteina,
jenž byl dosti zkušený a zmužilý, ale neml dosti

vážnosti, aby od stav dosáhl rozhodných rozkazv,
ani dost iniciativy, aby je sám nahradil. Vojsko se
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a v(;jáci nedostatení! Výmluvnými manifesty ne-

byla zastena skutená slabost. Ohromná vtšina
šlechty se postavila proti Ferdinandovi: 1738 pánv
a rj^í piložilo své peeti k zápisu jednoty, ale

zdálo se, jakoby tímto úsilím se vyerpala jejich síla.

Ze zemí vedlejších nepicházelo žádné pt moci: tžký
to trest za sobeckou politiku stav eských; Mora-

vané, jsouce spokojeni nerušenou svobodou nábo-

ženskou, ani se nehnuli; Slezané byli v jedné ze svj ch

astých krisí zoufalých proti Slovanm; jejich hor-

livost pro reformaci jevila se toliko zdlouhavostí,

s jakou svá vojska posílali Ferdinandovi. J< diiiá

msta lužická poslala nkteré posily Janu Fridri-

chovi.

Jestliže by protestante byli projevili ponkud
odvahy, král byl u velikém nebezpeenství. Zakro-

ení Pluhovo s vojskem jakkoli nedostateným bylo

by zpsobilo nedozírné následky. Kurfit žádal ho
za souinnost. Karel V. postoupil až ke libu; Fer-

dinand a M»ric vytáhli proti nmu. Spolený útok

Cech se Sa^' byl vážnou zándc )u úspchu. Pluh

nechtl postoupit bez písemného rozkazu din kto-

rv, a tito, jsouce jati pozdní úzkostlivostí, necd\'á-

žili se ho dát. Král bez ])ekážky a bez vážného

znepokojení se spoji] se svým bratrem. — Osud ( d-

boje byl rozhodnut. O msíc pozdji {24. dubna

1547) kurfit saský u M h 1 b e r k a byl na hlavu

poražen a zajat. Nejen že nedošel žádné pomoci od

echv, ale píliš dlouho zstaviv ást svého vojska

pi hranici eské, kde se zdržel vyjednáváním se

stavy, byl odtržen od této ásti svého vojska a pi-

nucen s\ ést boj se silami menšími.

Zpráva o pohrom Miihlberské jako rána hro-

mová otásla snmem, který se sešel práv (iS



— 127 "-

dubna). Nejsmlejší ze stav, kteí se zapletli píliš,

aby doufat mohli v milost, snažn usilovali o po-

vzbuzení mysli, dosáhli nkterjch rázných usnesení.

Liché to demonstrace, jež neoklamaly nikoho. Sta-

vové, pokud byli pohromad, jsouce posilováni je-

jich výmluvností, tváili se hrdinsky; jakmile osa-

mli, ve strachu chápali se opt svých vytáek.
Smutné zprávy se kupily: Jan Fridrich vzdal se kur-

fiství ve prospch Moricv, ale ani po svém zeknutí

nebyl propuštn na svobodu. Filip heský byv pe-
kvapen pesilou, vzdal se na milost a nemilost.

Nmecko bylo pokoeno od císae, reformace pe-
možena, katolicism vítzem: Karel V. zamýšlel

obrátit se se svým vojskem proti Cechm: jaké áky
úspchu kynuly Cechm v nastávajícím boji! Fer-

dinand již vstupoval do království v ele vojska

císaského a pncházel do Litomic. Sem svolával

stavy moravské a slezské, kteí se hned sešli hojn,
tšíce se z neštstí, hrozícího neobratným jejich sc>u-

sedm. Cím tito se vzepou Ferdinandovi? ^ Voj-

skem Pluhovým? — Nebylo ho více; vojáci se roz-

ptýlili neekajíce ani na rozkazy snmu.
Ferdinand velmi byste prohlédaje skutenost,

nebyl opojen svým úspchem. Vdl, že štstí sedá

odvážlivcm, ale rychle se odvracuje od lidí neopa-

trných. Skvlé bylo vítzství jím dobyté, i hodhil

využitkovat ho, ale nemínil poškodit je požada\ky
pílišnými. Cechové, neopatrní, rozdlení a bázliví,

zasluhovali písného trestu; — ale nesmli být do-

hánni k nejhoršímu, aby jejich zoufalost nestala se

nebezpenou.
Tím spíše, že vše velo v Nmecku, pekvapeném

spíše nežli zkroceném, tu budoucnost vítzm skrý-

vala smutné pekvapení, a král, jsa menším opti-

mistou než jeho bratr, {,cd\ídal je. Ostatn ne-
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smíme myslit, že již za této doby ideje o neobmt,

zené moci panovnické byly rozšíeny obecn; sy-

stém jen zvolna nabývá koneného svého výrazu;

panovníci XVI. století jsou toliko pedchdci, nikoli

zakladateli monarchie z milosti boží. Dovedou ob-

mezit svobody veejné, ale nikoliv potlait. Sám Fi-

lip II. neusiluje o zkázu starých obyej: tím mén
Ferdinand. Nebyl ukrutníkem i bj^l by se dsil války

vyhlazovací, z níž Cechy byly by vyšly zhtibené a

zpustošené: — takých vj/stedností se odváží pou/,e

fanatik jako Ferdinand II. — a války na vyhlazení

bylo by bj^alo potebí, aby kalich byl odat utra-

quistnm nebo privilegia šlecht.

Ostatn, pro by tak inil? Dlouhou zkuše-

ností král se pesvdil, že snmy dobe ízené spíše

jsou nepíjemností než pekážkou, a utraquisté n-
kterými ústupky skromnými zajisté budou pohnuti

ku podrobení se ímu. Nejmoudejší bylo postupo-

vat opatrn a písnosti užít jen naproti tm, s nimiž

se všeliká shoda zdála nemožná. Kdo se mu stavl

neustále v cestu? Msta a bratí. Ferdinand

nenávidl jich nejen pro minulý jejich odpor, pro

vynikající jejich úastenství v odboji, ale i proto, že

v nich tušil živel omlazovací pro národ. Ideje de-

mokratické, jimi pedstavované, dsily ho jako ne-

známé nebezpeenství mnohem více, než opposice

oligarchická Práv na s t a v mstský a na

jedno tu bratrskou dopadl jeho hnv.
Ferdinand I. rozkázal pánm a rytím, aby

se dostavili do jeho táboru litomického, slíbil

odpuštní všem, kdož uposlechnou jeho vyzvání a

dokáží, že se úastnili odboje toliko ze strachu nebo

svedení. Skoro všickni uposlechli, závodíce odda-

ností, aby zakryli s\'é chyby, slíbili vystoupit z jed-

noty a pomáhat králi proti všem, kdož by setrvali
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v odboji. Král, tak dobrotivý naproti šlechticm,

že na milost pijal i jednoho z nejpednjších eník
opposice pokrokové, Jana z Pernšteina, naopak pro-

jevil smýšlení velmi nepátelské naproti mstm.
Jejich zástupci nebyli obesláni do Litomic. Po-

sf^lstvo Pražan nebylo pijato. Psali králi list velmi

prosebný: on odpovdl jim jen pošinutím svého

vojska, jež osadilo výšiny nad mstem a ásti polo-

žené na levém b*^hu \ntavy. Lid pražský vysilují-

cími zmnami pecházel z podráždní v malomysl-

nost. Lid obecný chtl se bránit; v okolních krajích

obyvatelstvo, v zoufalství pivádné pleny vojska

španlského a italského, chápalo se zbran, chtíc

na pomoc jít posvátnému mstu husitství. Neopa-

trnost mohla vést k velikému neštstí. Zdálo se, že

Ferdinand hledá záminku, aby vytrestal hlavní m-
sto: já, ekl poslm pražským, ani lid mj nijakého

nepátelství nezaneme, ale jestliže vy zanete, tím

he pro vás, konec to vezme zlý. — A jakého úsp-
chu bylo lze oekávat od povstání pozdníhol Strana

mírnjší pimla obec, že se podrobila králi bez pod-

mínky (v er\'enci i^^y)ý^)

Ferdinand L byl nelítostný. Pražané musili

zrušit zápis jednoty a vydat všecky spisy k nmu ?e

vztahující, ode\'zdat své zbran a v< janské zásoby,

postoupit králi statk (becních a všech dchod
mstských; zavázali se platit stálou da z piva a

sladu, tak zvané posudné. pedložili všecka privilegia,

která mU od dívjších král, ku pehlédnutí a po-

tvrzení. Až do roku 1547 Praha tvoila jakousi re-

publiku, v níž moc královská byla velice obme-
zená: novými privilegii odata jí vtšina výsad dáv-

ných. — Díve král sám, byl-li pítomen v zemi, sá-

zel konšely mstské, a i tehdáž byl vázán ná\rhy
konšelv odstupujících, a mohl ustanovit jen iitra-

ODis Vanf ura. Konec samostatnosti feské II. g
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quisty; napííšté rada králova dosazuje zcela volné
radu mstskou. Veliké obce byly zakázány bez

zvláštního svolení královského. Nejdležitjší vci
vnitní správy byly podízen}^ pravomoci úau'
obecních a vyhrazeny králi. Úedník královský
„hejtman mstský" spravoval vyšší policii, v rad
mstské držel nejvyšší místo a bdl, aby se^neusná-
šela o niem, co by se protivilo vli panovníkov.
,,Rychtá královský" pi soud zastupoval prospl hy
panovníkovy. Až posud od vtšiny soud mstskýcli
odvoláváno se k soudu Starého msta pražského;

j eho moc byla penesena na nový soud appellaní
na hrad Pražském, jemuž píslušel}' v^eck}'

soudy mstské v Cechách, na Morav, v Slezsku a

v Lužici. Stav mstský konen utrpl škodu na
svém jmní zákazem nabývat statk svobodných
a potlaením cech. ^2)

Napíšt Praha, jsouc zbavena velikých svých
statk, zniena tžkými bemeny, pipravena o nej-

potebnjší dchody, pestala bjH metropolí krá-

lovství, stediskem mšanstva eského, duchem a

vzorem druhých mst. Pozdji tento odsudek tžký
byl ovšem zmírnn v nkterých kusech; nkteré
statky navráceny Praze — Ferdinand usiloval, ne

o její zkázu, ale o pokoení; ale své rány vedl dost

obratn, aby . nebylo možno plné obnovení. Praha
nikdy nepozbyla vší dležitosti, jakou zabezpeo-
valy jí obyvatelstvo její, bohatství a upomínky její

historie— ale dni její slávy a moci minuly na vždy:

hlavní msto království eského úastní se revolucí,

ale nevede jich více. Rmoutí se nebo tší z událostí,

nkdy se zaplétá do nich, ale neídí jich. Trpká byla

bolest tch, kdo \- jediný den nešastný vidli takto

ítit se dílo tolika pokolení: ,,Ponvadž tchto a-
sv sme se dokali," píše Sixt z Ottersdorfu, ,,jichžto
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sú se pedkové naši skrze zvláštní zjevení boží stra-

šili a hrozili, mluvíc^ to: by i pán Buoh všemohúci

jich životem prodlíti ráil, že by v tom svét déle

býti nechtli a nežádali; a slýchali sme v mor tento

pedešlý od dítek malých a nevinnVxh, že sau k ro-

diuom svým, když jich plakali, mluvívaly: , Pláete

na nás; však po malých letech pro tžkosti, kteréž

na vás piijdau, sami byste adjí zemíti než i živi

býti chtli, když by vám to jediné možné bylo'.

Což oni nám vnuknutím božským pedpovídali, a

mnozí v nadji boží svatí lidé psaní iníce oznamo-

vali: již my tchto dnv i asuov oima našima sme
vidli a spatnli, s velikým však naším zarmaucením

a bolestí."^) Neštstí, které stihlo Prahu, dotklo se

zárove celého království. Od té doby ono krvácí

po stranách jako z rány stále otevené, kteráž ochro-

muje všecko úsilí a znenáhla oslabuje organism so-

ciální. Ti staletí uplynou, než národu e?kému se po-

daí dobýt opt svého hlavníh ' msta, a tím dnem
teprve poíná nový jeho život.

S druhými msty nebylo jednáno laskavji.

Byla trestána tžkými pokutami, musila vydat s\-é

zbran, postoupit kr;ili statkv a dchod, platit

posudné z piva a sladu. Konšelé mstští byli sázeni

od podkomoího a zodpovdní jemu.**) Ostatn moc
podkomoího pešla ve skutenosti na komoru krá-

l(n'skou, jež mla své zástupce v mstech, rych-
táe královské, kteí si osnbili nejvyšší správu

vcí politických nebo soudních. Ve pech mšanv
odvoláváno se k nejvyššímu soudu appellanímu, kte-

rýž úzce závisel na králi. ,,0d toho asu," píše d-
jepisec XVII. století. Pšina z Cechorodu, ,,msta
jsouce zboží a svobod svých zbavena, hlav sv^Th
tak vysoce pozdvihnouti nemohla a nemohou, takže

pád ten roku r';47 slušn na mstský stav potažen
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Celakovský, jeden z uenc, kteí nejvíce prispóli

k objasnní djin stavu mstského v Cechách, do-

spívá k podobnému úsudku: ,,Po em v dob Vladi-

slavov šlechta nejvíce práhla, co by za nejvtší

vítzství byla považovala, to Ferdinand I. uinil
konen skutkem. Osekal všechny svobody mstské ...

a vbec obmezil samosprávu obecní i soudní na tak

skrovnou míru, že ani Ferdinandovi II. nezb\''valo

mnoho dále ji obmezovati . . . ,Tbeorie Rendlova,

že msta jsou komorou královskou, nemohla vbec
dokonaleji v skutek uvedena býti, než jak se za Fer-

dinanda bylo stalo. "^5)

Za Maximiliana II. a Rudolfa II. mstm na-

stala doba ponkud píznivjší. Dvr, jakmile se

jich bál mén, bj4 jim tak mén nepátelským;

podporoval jejích pokrok hmotný^ Jejich postavení

bylo ješt nuiohem lepší nežli postavení mst pan-

ských, a msta poddaná ráda pinášela nejtžší

obti, ab}' došla názvu msta královského. Ale stav

mstský zstával v plné závislosti na panovníku a

nenabyl již ani svého bohatství ani své samosprávy

ani svého \']ivu. Králové se nesráželi více s oním

tetím stavem, který až posud byl nejilejším a nej-

nebezpenjším živlem opposiním, a na snmích
mohli celkem spoléhat na hlas jeho zástupc. Fer-

dinand nedbaje žádostí vyšších stav, mstm vrá-

til skuten jejich hlas na snmích; ale stav mstský
nevykonával již svého práva; byl trpn ,,ze zvláštní

milosti královy'* s podmínkou, že se ve všem bude

spravovati jeho vlí.^^) A vskutku když se mínní ve-

ejné nejvíce protivilo opatením navrhovaným,

jak mohli vystoupit proti nim poslové stavu mstské-
ho volení od krále a závislí na nm? Tudíž budoucn
na snme ze tí hlas jeden byl úpln získán od krále.
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Dále, kdežto až posud úastenstvím mst do jisté

míry mínní veejné jevilo zájem pro zachování

snmu, napíšt lid k zápasm, jež se daly mezi sta-

vy, choval se lhostejn, a tyto byly jen bojem mezi

králem a hrstkou oligarchv. A co zmohla šlechta,

takto víc a víc osamocovaná? — S tohoto hlediska

zkázou svobod mstských pipravena jest zkáza svo-

bod zemských; revoluce roku 1 1618 jest pokraování
a konec odboje roku 1547. ,,Takto," píše Sixt z Ot-

tersdorfu,
,
.našimi híchy zpsobeno, že zrádné a

podvodné pletichy zhubily všecky síly království.

Hle, kam naši zavedeni byli nesvorností a záhubnou
vrtkavostí!"

Šlechta nepodnikla nieho, aby zmírnila osud

stavu mstského. V skutenosti se radovala z jeho

neštstí. Král vykonával její program. Komora
královská, dluhy obtížená, zajisté rozprodá vtšinu
zabavených statk: dostanou je lacino; pknou to

koistí takový trh, kterým se obohatí na útraty

pyšných soupe!— Kde vezme král rady appellaní

a hejtmany královské? Ze stavu panského nebo r}'-

tííského. Výborná to píležitost k opatení mladých
lidí. Kdo v poslední instanci bude soudit pe m-
šan? — Šlechta. Kdo bude bdít nad správou

obecní? — Šlechta. Když šlechtic bude prodávat

svj statek, mšanm nebude lze konpit jej, a

šlechta zbaví se nepíjemné soutže. O vyšší sta-

vové marn se pokoušeli po dvacet let válených,
toho díjstávalo se jim darem od krále po špatn px)-

jatém a špatn vedeném pokuse o vzpotiru.

Tato radost bjda ponkud zkalena událostmi

následujícími. Ferdinand slíbil odpuštní, ale slib

možná vždy vyložit nj.ik.

Jestliže král nepál houfným popravám, domní-
val se pece, že nkolik trest hrdelnýcb bude uži-
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tenou výstrahou. V mstech vládl? hrza. Kan-
clé pražský Sixt z Otterscloríu vržen b\l do nezdra-

vého vzení a jen stží unikl smrti na proshy pán
moravských; drahn nejvážnjších mšan bylo

zjímáno, mnozí mrskáni metlami nebo trestáni ve-

likými pokutami. ,,Byl toho asu veliký plá a

velmi veliké naíkání; neb na nkoho více uloženo

bjdo, než ]est on statku ml, a když nemožnost svou

pedkládal a všecek svj statek králi dáti a jeho

postoupiti chtl, nechtli dotení vj^konavatelé \'le

královy toho od nho pijíti, ale tomu každému
takovému hned na vž bílou do vzení jíti veleli.

A tak veliké soužení lidé ten as míti museli, že mnozí,

rozvažujíce to, co jsou jim pedkové jich za dlouhé a-
sy s prací a s všelikým úsiUm nachovali, a oni tolik že

dítkám svým po své smrti toho pozstaviti mínili,

majíce to všecko jako ertu v ofe dáti a sebe i s\é

dti ochuditi, zasteskše sob, meli a hrdla svá za to

dáti musili."

Však ani šlechta neunikla docela pomst krá-

lov. Nkteí z nejvtších vinník, Pluh, Kinecký
a j. se dali na útk; byli odsouzeni na smrt, a jejich

statky zabaveny. Dvacet šest jiných, kteí se dali

králi na milost, zstali doživotními vzni královými

na svých zámcích, byli zbaveni vtší ásti svého

jmní; zpupné své statky musili pijmout v manství

od krále. Pipoteme-li k tmto koníiskacím pokuty,

kterými bjda zastižena msta, poznáme ohromný
pevrat hmotnj', jaký v záptí ml odboj roku 1547.

Seznam statk, pipadlých králi, vzrstá stálo.

Obsáhlý pehled konfiskací sestavil již Tieftrunk,

ale Rezek piidává více než tyi sta jiných, které

roku 1547 neoyiy tapsány do desk zemských a sum-

mu stržených ptuz z prodeje statk zabavených

Dáí na více než ú'^^nácte milion zlatých.") Tak
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s tohoto hlediska události roku 1547 jsou pedzvstí
ohromných ztrát, jež budou následovat po bitv
na Bílé hoe.

Až do této doby finanní situace panovníkova

!)yla velmi nesnadná; ohromné dluhy Jagielovc
psobily mu nesnáze nepekonatelné. Pi všech ber-

ních velmi tžkých^®) a prese všecko úsilí komory,

neustálé války s Turky pohlcovaly všecky dchody,
a dluh komorních pibývalo spíš, než ub}-A'alo.

Tento stav vci konfiskacemi se zmnil velmi šastn
pro Habsburky. S hlediska obchodního vc byla

veími dobe opatena. Hla\Tií zásluhu o to ml ta-

jemník královsk}' Florian Grispek z Griespachu,

jeden z nejilejších nástroj moci královské; jeho

horlivost za této píležitosti zvyšována byla hnvem,
mstil se, že od povstalc byl vzat do vzení. Za
náhradu byly vráceny nkteré statky, ale nejhorší,

kterých nikdo nechtl koupit; ,,vzali zrno, vrátili

slámu" poznamenává vrstevník té doby. Jiné byly

rozprodány, ale znenáhla, tak že neklesla jejich cena;

veliká panst\'í byla rozdrobena, aby nalezla kupce. —
Za Maximiliana II. a Rudolf.a II. prodáváno ješt

jmní zabavené roku 1547. Zajisté ani potom pro-

past schodku nebyla vyrovnána, a nesnáze finanní

trvaly dále, ale byly mén trapné, a král vládl d-
chody mnohem vtšími nežli všickni jeho ped-
chdci.

Za obecného pohnutí a postrachu sešel se snm
svolaný od Ferdinanda, aby vyslyšel stížnosti stav.
Ped samým jeho zahájením tyi osoby byly po-

praveny na námstí Hradanském (22. srpna 1547*').

Proto snmu dostalu se názvu sn mu krva-
vého. Mezi obtmi byl dvorský rychtá královský

Jakub Fikar z Vratu. Milosti králov od-

poruoval se všim: svy-m stáím (bylo mu 70 let),
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obecnou svou vážností, sldžbami králi prokázanými,

svým pravovim, neúastnil se odboje, leda aby
utišil mysli, Pražanm radil ke vzdáni se; za krise

nebyl v mst, a to bylo práv provinním, za nž
pykal svou smrtí. ,,Jsa jakožto hofrychtér králov-

ský'," biri provolával na popravišti, ,,písežným
úedníkem a maje zvláštní písahu, podle té jest lak

se nezachoval a králi o tom, co se \ Praze dalo, nic

neoznamoval, ano v nejpilnjší as pry z Prahy od-

jel." Úedníkm byla dána výstraha, jejich ná-

elník spoléhal nejen na jejich poslušenství, ale i na

jejich bdlost a oddanost; všeliké kolísání bylo od-

padlictvím a všeliká nedbalost zloinem.

Stavové, takto varovaní, bez rokování pijali

všecky pedlohy královské. Všecky kusy sporné byly

rozhodnuty v prospch moci panovnické: jednoty

branné a všeliké zápisy postranní jsou zakázány pod

ztrátou hrdla: pravomoc soud královských rozví-

ena; ddinost koruny v rod Habsburk znova pro-

hlášena; ustanoveno, že jmenování ncj\"yšších úed-
ník a lenv nejvyššího soudu zemského nálcži

králi samému s radou úedník zemských; sn-
my obecné a sjezdy krajské budou se konat to-

liko, když svolá je král. Všecky úchvaty, pipravo-
vané po dvacet let obezelou a vytrvalou politikou,

takto byly slavn pijaty ode snmu; stavové u-

znali svou porážku a pokoili se ped šastným svým
protivníkem. Moc královská byla posílena. Nic na-

píšt nebude pekážet Ferdinandovi, aby nepodpo-
roval císae, píše vyslanec benátský roku 1548, ,

.po-

nvadž docela pokoil království eské." ®^)

Však zbývala ješt otázka náboženská. Pokud
autorita papežova nebyla uznána v Cechách, moc
králova se zdála ohrožena a pochybná. Ferdinand
zvítziv nad opposicí politickou mj ruce volní na-
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proti kacíství. Zda kacíství eské jsouc starší než

nmecké bude tím houževnatjší? — V této vci král

narazil na netušené nesnáze, a jeho úspch nebyl tak

úplný jako v politice — pedevším ne tak patrný:

však práv Ferdinandovi I. písluší zásluha, že za-

hájil opravdový boj proti reformaci eské, zreorga-

nisoval síly katolické v zemi a umožnil píští úsnch
církve ímské



Poznámky k hlav II.

*) O propagand husitské v Nmecku viz Haupta D i e

religiósen Sekten in Franken vor der
Reformation (1882) a De husitische Pro-
paganda in Deutschland v Raumerov H i s t,

T a s c h e n b u c h (1888). Haupt objasuje velmi svtle,
co bylo opravdového a plodného v reformaci eské, ale po-

nkud zveliuje úin jejího psobenf v Nmecku. Srovnej
rozpravu Gollovu : Nové spisy o Valdenských
1887, str. 23.

2) Povst opírá se o list, jejž Hus u vzení psal svým
pátelm v echách; ale vskutku slova Husova týkají se

pátel jeho v Praze zstavených. Viz Palackého Documenta
^tr. 33. [V Marešov eském vydání list
li u s o v ý c h str. 87.]

^) Goll, Jak soudil Luther o Husovi
v as. e s k. Musea, 1882, str. 67.

—

*) Prameny jsou sebrány od G o 1 1 a v rozprav zmí-

nné na str. 70. a násl. O vlivu husitství v Nmecku srovnej

Bezolda, Geschichte der deutschen Refor-
mation v sbírce Onckenov 1886, str. 124 a 277.

*)De instituendis ministris eccle-
siae ad clarissimum senátm Pragensem,
1523-

•) Bartoš Písa str. 160. Srovnej Staré le-

topisy eské str. 435. ,,Téhož léta {1519) pi asu sv.

Martina pišli do Prahy njakoví nábožní lidé z poušt, mezi
nimiž jeden sloul Matj poustevník, jehož mnozí lidé nábož-
njší chválili a sob oblibovali. Ten pak jal se kázati v Praze,

a tu se k nmu lidé pipojovali, zprvu v mále, ale potom
vždy více, nebo knží byli života nepíkladného, a lid o-

becný vždy žádostiv byl dobrých kazatelv a šlechetných,

^) List Matjv pánm Pražanm poslaný 1. 15 19,

[dán na hórách s v. Vojtcha bliž od hory
Boubínské. Otištn v Erbenov vydání
Bartošovy Kroniky Pražské str. 333—539.]
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•) Jirekova Rukov I. str. 173.

•) Odpov Lutherova císai (1521); O svobod ke-
sanské; O volení pravých služebniokuov v cierkvi svaté

(1523)-
^*') O innosti Sobkov za prvních let viz Bartošovu

Kroniku Pražskou str. 9 a násl., o zápasech, za-

vedením uení Lutherova zpsobených, srovnej Staré
letopisy eské str. 446, 449, 455, 459 atd.

*') [,,Non erat galiu s pennis plumisque, sed doli?

et íraudibus penitus consutus." Jirekova Rukovt
str. 121.]

^^) O Caherovi a o poátcích reformace v echách viz

Rezka, Pamti o boui pražské roku 1524'
v Pojednáních král. es. spolenosti nauk VI. ady díl 11.

str. 8 a násl.

*^) Tyto události jasn líí Griinhagen, Geschichte
S c h 1 e s i e n s II. str. 5. Velikou službu církvi ímské
prokázalo koncilium Tridentské tím, že ,,zboilo most mezi
kacístvím a pravovím"; proto teprv okolo roku 1560
zastaven jest pokrok reformace.

^*) Gindely, Geschichte der bóhm. Briider
I., str. 170. [Snesení sjezdu toho viz v Bar-
tošov Kronice Pražské str. 24—30.]

Jií Písecký, uvedený od Palackého V. 2.,

str. 45B.

") Viz prameny uveejnné od Rezka v Pojednáních
král. es. spolenosti nauk VI. ady díl 11 B. [Kronika
Nejmenovaného str. 13 a násl., str. 22 a j^ásl.]

'") Kronika Bartoše Písae str. 161. List

br. Matje uveejnn byl ve V ý b o r u II., str. 128.

1*) Tento lánek smoval proti bratím, u nichž oby-
ej znova ktít neofyty zachoval se, aspo ásten, ješt
nkolik let.

'») Viz Palackého V. 2, str. 472.
'"') O stavu duchovenstva utraquistického viz Borového

Jednání a dopisy konsistoe katolické
i utraquistické (Praha 1868— 1869). Listy kon-
sistoe utraquistické psány jsou obyejn esky, listy kon-
sistoe katolické latinsky nebo nmecky. Vzácný to pramen
ku poznání stavu náboženského v echách za vlády Fer-
dinandovy.

2*) Viz Frinda, Die Kirchengeschichte Bóh-
m e Q s rV. str. 106 a násl, Frind byl kanovníkem praž-
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skýni a nepál nijak lutheránm. Z události uvádných vy-
vozuje úsudky ponkud piliš všeobecné a zvlášt nevšímá
si dosti okolností, za kterých se vzmohla reformace eská.
Ale spis jeho zasluhuje pozornosti, a nelze popírat, že se

dnes nemiižeme spokojit nejasnými obranami spisovatel pro-

testantských. ,
-^) V Ústí, jednom z posledních mést, která pistoupila

k reformaci, pívrženci Lutherovi jsou tak etní, že roku
1562 podkomoí naizuje, aby nebyl pijímán a trpn v mst
žádný kazatel lutheránský. Rozkazem takovým ovšem ne-

byl zastaven ani zmenšen pokrok kacíství. Srovnej Wol-
kana, Beitráge zu einer Geschichte der
Reformation in Bohraen; — I. Das Dckanat
Aussig. Praha 1886 str. 4.

23) Frind str. 115. Jindy pán, hled naklonit si poddané
své, rozdloval mezi své lidi statky duchovenské. W o 1-

k a n str. 4.

-*) ..Každýpán", praví Rezek, ,,na statcích svých dlal
co chtl, zejména vydával bohoslužebné ád}' dle libosti a
farái rovnž." Djiny prostonárodního hnutí
náboženského v echách. Praha 1887 I. 13.

"*) F i e d 1 e r str. 190.

-') I b i d e m str. 215 r. 1563. Stáím snad císa stal

se ponkud nábožnjším.
2') Ranke, Deutsche Geschichte im^eit-

alter der Reformation III. 258.
-*) Gindely, Geschichte der bohmischen

Briider I., 241. Srovnej proslulý list Ferdinandv Ja-
roslav^i z Pernšteina: Jestliže obviován jest, že porušil

náboženské svobody zemské, je to utrhání na cti; ale jsou

lidé v echách a na Morav, kteí neví ani v Boha, .mi

v svátosti, ani ve vzkíšení z mrtvých. Nemže jich trjjt

v svých zemích, tím mén, ježto nesnáší blud stoupenc
Lutherových nebo Zwingliho. (Buchholz IV., 458.)

*) Jirekova Rukov I. str. 113— 117.
'") Múller, Die deutschen Katechismcn

der bóhm. Brder, Berlín 1887, ve sbírce M o n u-

inenta Germaniae paedagogica IV. str. 39. —
Nejdležitjší to nejnovjší práce o djinách bratrských;

zvláš otázka o pomru Jednoty k Lutherovi prostudována
byla od Múllera se stejnou bystrostí jakož i uenosti.

'^] To zdá se mi dokázáno od Múllera zpsobem na-

píšt nepoprným str. 40—42.
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*^) [Bratr Lukáš vedle Komenského náleží k nejplod-

njším spisovatelm Jednoty. Rozsáhlý seznam jeho spis
po prvé sestaven jest od A. Gindelyho v as. es. Musea
1861 str. 278—292. Srovnej též Jirekovu Rukov I. 474
až 477 a Gollv lánek ,,0 nkterých spisech bratra Lukáše
z l'rahy" v as. es. Musea 1883 strana 362—370. V apo-

ogetických a polemických jeho spisech zachovány jsou

\ zácné zprávy pro starší djiny bratrské, zvlášt v odpo-
vdi na sepsání Menší strany, ,,0 pvodu Jednoty",
posledním asi díle, jež nad jiné jeho práce vyniká jcdnodu-
chcsti slohovou a srozumitelností. (Srovnej GoUa, Qu ellen
und Untersuchungen zur Geschichte der
1> o h m. B r ii d e r, L str. 38—48 a úvod k djinám Jed-
noty br. v XV. století v as. es .Musea 1883 str. 524—526.)

Roku 1505 vydal katechism pod názvem ,,D t i n s k ý c h
otázek" a poídil první tištný kancionál. Z bo-

hoslovných jeho spis nejdležitjší jsou ,,Z p r á v y knž-
ské" neboli ,,Kniha knžská," v které jednak
obšírnji vymezen soubor uení bratrského, jednak vyloženy
povinnosti knžím náležité, všudy pak pipojeny i agendy
služeb církevních; k tomu pidán výbr ze synod bratrských
od nejstarších dob do roku 1526.]

^) [O vkusu takovém výborné svdectví podává spis

Blahoslavv ,,Vady kazatel", tiskem vydaný od Slavíka.l

^*) O Augustovi viz mimo spisy již uvedené Fiedlera,

Todtenbuch der Geistlichkeit der bóhm.
Briider ve Fontesrerum Austriacarum,
Scriptores V. (Víde 1863) a Qu ellen zur Ge-
schichte der bóhm. B r ii d e r, v o r n e h m 1 i c h
ihren Zusammenhang mít Deutschlaxid
betrefíend, vydané od Gimlelyho v téže sbírce, D i-

plomataria sv! XIX. Vídefí 1859. —Skladatelem knihy
úmrtní jest asi Blahoslav; naopak Život Augustv — uve-
ejnný roku 1837 o^ Šumavského [správnjší otisk opaten
r. 1880 v eskobratrské bibliotéce vydávané spolkem Ko-
menského v Praze, sv. 3.] a obsahující hlavn vypravování
o vazb Augustov — je nepochybn prací jeho tovaryše
Jakuba Bílka a nikoli Blahoslava. Viz Golla v a s.

es. Musea 1887 str. 327 a nás).

") Shoda brat.í 3 Lutherem asto se zakládá ješt na
netlorozumni. Tak v konfessi roku 1535 uení brati o mi-
losti zdá Se pln luthtránské; bratí uí, že lidé tlocházejí
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spaseni milosti Kristovou, že spasení a odpuštni hich
udílí se nám darmo, bez našich skutkv a bez naší zásluhy.

Jejich uením jest, že pouze Jeho smrt a Jeho krev dostaí
k zahlazení a oištní všech hiích všech lidí. — Pergunt
docendo sóla fide seu fiduciainjesum
Christum justificari homines sine ullis
eorum studii s, meritis et operibus. —
Pronikáme-h hloubji k vci, lehce poznáme, že se ob stra-

ny shodly o dvojsmyslu; bratí skuten rozumjí vrou, ne
jako Luther, vdomí smíru vykonaného Kristem mimo lo-
vka, ale subjektivní cit spojení se Spasitelem. Oklikou se

vracejí tudíž k svému mínní skutenému a k svým názorm
mravním. Tak soudí též Criegern, Comenius als
Theolog str. 204.

^•) O tchto st) cích Luthera s bratíroi viz M 11 e r a

str. 212 a násl. O konfessích bratí pesné zprávy podává
Schweinitz. Pídavek B. Srovnej též Zezschwitze.

Die Katechismus der Waldenser und der
bóhmischen Briider, Erlangen 1863 str. 152. Z-
stává ješt mnoho kus temných, — a které nebudou nikdy
objasnny, ponvadž závisí mén na nedostatku pramen
než na ji.sté nesvdomé obojakosti bratí. Z dobré vle
a ducha smílivého, z tradice i z nevdomosti bratí v XVI.
století neustále mní své názory. Chtjí si získat pízei jak

lutherán tak kalvinist: z toho pochází mnoho odpor.
Slabou stránkou Jednoty jest práv nestálost myšlení, která

záleží více na jisté nedostatenosti vdecké nežli na vypo-
ítavosti. Postiií jeden nápadnjší píklad: Roku 1573
posel Jednoty slavn ohlašuje ped fakultou vittenberskou:

všeckv vci, jež I.uther nebo jiní z vcíšich pedchdc vy-

týkali v našich konfessích a kárali, touto byly odstranny. —
A roku 1575 v úedním listu bratí k Bezovi teme: Akoli
neužili jsme forni»lí dvojsmyslných, ,,pece Luther vyložil

naše uení, jakoby se úpln srovnávalo s jeho myšlenkami
vinou svou a nikoliv naší". — Žádnou omluvou
nelze oslabit tchto slov.

^'') [Sbor bratí pražských zízen byl ádn od bratra

Jana erného. Nejetnjší posluchae mU Jednota na No-
vém mst, ano i v samé rad novomstské. Roku 1544 br.

erný vykonal kest v dom Dr. Koppa z Raumentálu
v etné schzi pan.stva i mšanstva, o em Král byl zpraven

od vdc staroutraquist Pavla Bydžov.ského a opata No-
žiky.]
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«•) Gindely, G e s c h i c h e <1 e r b 6 h m li r Q-

d er I. str. 236.

3») [V Poznánakách k ádu Jednoty bratrské pro Angli-

any 1. 1660 vydanému.]
*") Komenského Otázky nkteré o Jednot

brati eských z roku 1631 nebo 1632; doklad

u Zoubka vas. Ces. Musea 1885 str. 4.

*i) [Bratr Matj ervenka, o nmž Blahoslav napsal, že

soudem a vtipem velikým rovného jemu žádného Jednota

nemla.]
*2) O tchto hanopisech viz lánek Jos. Jireka v a s.

. Musea 1875, str. 95.
*^) O tomto zápasu mst s úedníky královskými viz

Jaromíra elakovsktho Úad podko moský v e-
chách str. 53.

**) Za posledních let bratí vydáni byli nkterému tý-

ráni, ale náboženská jejich svoboda nebyla vážn ohrožena.

[Persekuce kr. Ferr'inanda I. z podntu knžstva staro-

utraquistického v 1. 1535, 1543 a 1545 doléhala na Jednotu
hlavn v jihozápadních echách, kde násiln rozptýleni

sborové v Janovicích u Klatov a v Raicích
u Vodan, a bratí pronásledováni v král. mstech pošumav-
ských, zvlášt v Klatovech a Domažlicích.
J. Vanura, „O pronásledování Jednoty bra-
trské v jihozápadních echách" ve Sborníku
historickém bývalých žák prot. Tomk? 1888 str. 110— 124)_

**) Hlavním pramenem o odboji roku 1547 je vypravo-
vání Sixta z Ottersdorfa: Aktanel knihy památ-
né onch dvou nepokojných let 1546 a 1547.
Sixt té doby byl kancléem msta Pražského, velmi ile se

úastnil událostí a do svéhc vypravování vpleti hojn listui

úedních, které dávají jemu nejvtší váhu. Náležel stran
mírných utraquistv, ale ml pátelské svazky i s bratími.
Spis Sixtv nebyl ješt vydán, ale Tieftrunk užil ho v svém
dile: Odboj stavúv eských proti Ferdi-
nandovi i. (Praha 1872).

**)Sixt zOttersdorfxi, uvedený v díle Tief-

trunkov str. 62.

*^)Sixt zOttersdorfu uvedený od Tietrunka
na str. 65.

*•) I b i d e m str. 67.
*•) Zdá se, že Vilém Kinecký z Ronova byl znamenitý

eník. O rokování snmu za této doby viz II. sv. ,,Sn-
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m eských" (1546— 1557), Praha 1880. Velmi neradi
pecházíme zajímavé podrobnosti rokování a malebné zprávy,
jakých poskytují prameny té doby. O jednot stav vyš-

šlch s Pražany viz Snmy eské sv. II. str, 118,

120, 123.

'") Sn m y eské II. str. 151a násl.

") Tieftrurk, O d b o j stav eských proti
F e r i i n a n d o v i I. str. 261

*^) Viz Celakovského Privilegia mst praž-
ských, 1886, úvod str. XXXIII.—XXXVIII. a Privi-

legia . 235—236.
") S ix t ve Výboru II. str. 1379.
**) Obce zachovávají pece jistý vliv na \olbu svých

konšel.
°*) Úad g,o dkomoský v echách str. 54.

") Privilegium dané Praze dne 28. zái 1547.
*') Rezek, Beitráee zur Geschichte der

Konfisk-^tion v. Jahre 1 547 ve Zprávách o zase-

dání kr. es. .;polenosti nauk 1876 str. 138. [Podrobný
seznam podává Rezek v Památkách arch. 1876 str. 451
až 482. Srovnej též Snmy eské II. 'tr. 438—44S-]

") Bern byly píinou obecné nespokojenosti. íslice

nám známé zdály by se nasvdovat neustálému ubývání
jmní veejného za vlády Ferdinandovy: v letech 1525 až

1544 obnášelo by více než scdminu, co je tím podivnjší,

ježto obnovení poádku zajisté prosplo blahobytu veej-
néniu; hlavní píinu tohoto ubývání teba zajisté hledati

v berních. Statistika XVI. století nezasluhuje ovšen\ plné

dvry, [.\utcr díla našeho pidržuje ve theorie Gindelyho

o stálém kle.sání majetku v echách pod tíží berní, a cítí

ponkud její íTabost. Theorie ta vyvrácena jest o<3 prof.

Kaizla (Finanní vda str. 124), Klesání hodnoty majet-

kové v zemi b\lo jen íiktivní: páni stavové, aby .se vyhnuli

berni z majetku, rok od roku níže piznávali svj majetek.]

*») [Ze stavu rytíského Václav Ptipeský
z Krásného Dvora a Bernart Barchanec
z Baršova, ze stavu mstského Jakub Fikar
z Vratu a Václav z Jeleni. Hynkovi z Krabice,

jenž též odsouzen byl na smrt, dána jest milost k velikým

prosbám jeho pátel.]
" *"j F i e (1 I e r, str. 163.



HLAVA TRETi.

Ferdinand a kacíství.

Konec panování Ferdiiiandova. — Politika náboženská. —
Pronásledování bratr.; z. jetí Augustovo. — Jednota bra-

trská mimo království; její pokrok v echách zasta\'en. —
Utraqui:-té; nový pokus o smír s ítíniem. — Pokrok refor-

mace a obrácení Cech k protestantismu. — Ferdinand a

koncilium Tridentské. Papež xhvaluje pijímání pod obojí

zpsobou. Úpadek vlastního husitismu. — První probuzení

katolicismu. Arcibiskup Antonín Prus l Mohelnice. Jesuité

v Praze. — Smrt Ferdinandova (1546); veliké ú-pchy jeho

vlády.

Když dne 18. záí 1547 Ferdinand po mši vy-

cházel z chrámu sv. Víta, pedstavili se mu zástup-

cové kapituly katolíci é a konsistoe kališnické, pro-

síce, ab3' chránil vrných svých poddaných proti ná-

tiskm pikart, kteí jsou píinou všeho neštstí

zem; v ele utraquist byl Mystopol. Bez sv-
domí, bez ideí, bez studu, lehce se dávaje svádt a

zastrašovat, a stoje hluboko pod Caherou, jehož

uskokv a veliké ctižádosti neml, Mystopol jest

jednou z onch bídných povah nestálých a mravn
nízkých, jaké se rodí v dobách bouemi zmítaných

a v církvích nekázní a odchylkami porušených.

Býval liitheránem, stal se jím opt; zatím ml strach,

jsa hotov ke všem obratm, aby zažehnal boui ped-
vídanou. A s jakou radostí byl by svedl boui tu na
bratry! Nenávidl jich; toto záští bylo snad jedinou

jeho vášní opravdovou.

Denis-Vanura, Konec samostntnosti r<;k* IT. TO
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Ferdinand si ho nevážil valné, ale rád užíval

jeho služeb. Nebylo teba povzbuzovat ho proti

bratím. V dob jeho volení tito dali mu sice ped-
nost ped vévodou bavorským, i) ale zda Ferdinand

vzpomínal na to? A ostatn toto již velmi dávré
hlasování, odporuujíc jeho pízni nkolik osob, ne-

bylo ochranou celé stran.

Jaké byly stížnosti Ferdinandovy proti brat-

ím? — Velmi rzné: jejich ády demokratické; jejich

uení, 2) kterého neznal dobe, ale které mnohem \íce

nežli víra lutheránská uráželo jeho víru; jejich ne-

smílÍA'ost, která znemožovala veliké dohodnutí

s ímem. Práv nedávno poskyth odboji nejsm-
lejších eníkv a nejetnjších vojákv, i n5mí ješt

cítil u nich tajný odpor.— Nebylo to irou náhodou.

Docela naopak lutheránm, kteí pestávali na svém
vyznání víry a znevažovali si nebo podzírali vše,

co nebylo jejich církvi vlastní, bratí práv tak jako

kalvinisté hledli zachovat mezinárodní ráz refor-

mace. asté jejich styky se zemmi cizími, cesty je-

jich kazatel, jejich náklonnost hledat svého pouení
v cizin, znepokojovaly krále jako znamení zrady.

Naproti bratím cítil nedvru podobnou, jakou Lud-
vik XIV. choval naproti spoluvrcm Hollandan.
Zda se mýlil píliš?— Zda bratí bhem celého XVI.
století netvoili svazek jednoty nespokojenc es-
kých s protestanty zahraniními?

Pedevším nebylo se mu obávat, že stíháním jich

znepokojí massu národa, která pohlížela na n vždy

5 jistou nepízní. — Pi trestání jich nebylo teba
porušovat svobod zemských. Závazky Ferdinandovy
vzhledem k svobod náboženské týkaly se toliko

utraquist. Dne 8. íjna 1547 obnovil mandát Vla-

dislavv, kterým bratí byli postaveni mimo zákon,

a dne 20. ledna 1548 druhé naízení vydané v Aug§-
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prku pikazovalo jeho písné provedení: schze
bratí jsou dokonce zakázány, jejich knží budou
zjímáni, jejich sbory odevzdány farám katohckým
nebo kališnickým. Komisarm lo-álovským uloženo

dohlížet, aby nové rozkazy všudy byly vykonány.')

Ped svým odjezdem Ferdinand vládu svil mi-

lému svému synu, arciknížeti Ferdinandovi. Svou
horlivostí zbožnou a svým poslušenstvím moci

papežské arcivévoda se zdá v tomto pokolení poli-

tikv ohlašovat blízké píští smrv a idejí zcela rz-
ných: v jeho rukou prospchy katolické nevezmou
ujmy, a jeho otci nebylo se obávat od nho ani ne-

dbalosti ani slabosti.

Knží podobojí vrhh se ibned s divokou a váš-

nivou radostí na koist jim vydanou. ,,Takové pak
vci," praví jeden ze svdk pronásledování, Jan
Cemý,*) ,, inili nejnestydji ti popi kališní, jsouce sic

v obcování velmi nectní a nestydatí loti, cizí ženy

sob nestydat chovajíce; k tomu ožralci hanební

a lhái bezední. Ti pední a nejpilnjší služebníci a

milostnici královští a napravovatelé píkaz byli

i s jinými sob podobnými, vše z té kališné strany.

Žádný jist, ani sami hejtmane královští ani knží
ímští pod jednou tak zle, tak tyransky, takovými
hanními a zlostmi, lžemi, trápením rozliným, hr-
zami a strachy, zloeenstvím a takovými vcmi ne-

trápili jsou lidu bratrského jako to nestydaté knž-
stvo kališné, všeho božího i lidského ádu a studu

zbavené a prázdné; a tak se byli vztekli a v zlosti

i pýše proti bratím pozdvihli, že s nimi všudy na

všecky strany dosti initi bylo. A skrze n nejvtší

žaloby a soení vždycky šla k králi, k arciknížeti a

k radám královským na bratí." Žal )ba tím tžší,

že Cemý není krasoeník: pouze výkik rozhorlení.

a trpkosti zvítzil tu nad jeho obyejnou mírností
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a klidností.^) Mystopol pro bratry, kteí by chtli

pistoupit k církvi utraquistické, složil formuli k od-

pisáhnutí, v níž nakupil výraz nejpotupnjších;
mstil se za hanopisy Augustovy. Sestavil seznamy
osob podezelých, aby se nikdo nemohl vyhnout;
své podízené povzbuzoval všemi prostedky.

Jak se bohužel dje vždy za takových krisí,

jichž nejžalostnjším následkem bývá podncování
nízkých a podlých vášní, nejprudší záští a nejne-

hodnjší chtíe, se kryly pod pláštm víry. Udava-
ství bylo pijímáno bez vyšetování; kdokoli byl

udán za pikarta, propadl svj statek, byl uvznn
a vydán hroznému muení. Nkteí úedníci ukrut-

ností hledli se zavdit králi; djiny se zaslouženou

potupou zaznamenávají jméno jednoho z tchto
katan, Šebestiána Šejnocha, kr. hejt-

mana litomyšlského. Pi pohbu jednoho lena Jed-
noty podle obyeje zpívány písn: šestnácte hospo-

dá bylo vzato za rukojm, potom obesláni do Prahy
a vsazeni do Bílé vže; byli dáni do vzení nezdra-

vého, kde stékaly všecky neistoty hradu; vzduch
byl tak zkažen, že za hrdinu poldádán byl kato-

lický administrátor arcibiskupství, který navštívil je

tam. Pl léta snášeli krutá svá muka s podivuhodnou
odhodlaností; konen šest jich, utrpením vysíle-

ných, odpisáhlo tém bez vdomí; druzí, ne snad

statenjší, ale silnjší, vytrvali, až milec králv,

t Dr. Erhard, zjednal jim posléze dovolení, aby se

mohli vysthovat z království.^)

Ve všech sborech zavládlo zpuštní a hrza,
služby boží byly staveny, knží na útku, honni
s místa na místo. Prese všecko jejich napomínání
a prese všecken jejich píklad odstupováno od Jed-
noty víc a víc; z nejnovjších prosejyt všickni ne-

mli pevné víry prvních vncích; píkladem zbab-
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losti estji pedcházela šlechta. Nejen páni utra-

quistití na svých statcích vykonávali rozkazy krá-

lovské, ale i dávní ochránci Jednoty -opouštli ji,

nechtíce pijímat knží vypuzených, zavírajíce

chrámy a zakazujíce sbory. Janovi z Pernšteina

rychlým pokoením se Ferdinandovi podailo se

zachránit veliké své statky; bylo to útchou a nadji,

pro bratry, jichž poet vždycky býval etný v tchto
stranách kolem Pardubic a Kunvaldu, kolébky' je-

jich círk\'e; ale jak mohli spoléhat na Pernšteina —
nestálého, postrašeného a s penžitými nesnázemi

zápasícího. Pro zisk jistý zaprodal ty, kteí doufali

ve, a vydal je pronásledovatelm jejich. Konfis-

kacemi dostalo se králi Litomyšle, nejstaršího

a nejšastnjšího stediska Jednoty, Turnova,
Brandýsa, Bydžova a t Chlume e.')

Rány byly vedeny rukou stejn jist(ju jako proti

stavu mstskému. Jednota zasažena byla v samém
srdci své moci: sídlo biskupv a obyejné shromáž-

dišt jejích synod bylo v rukou knží utraquistic-

kých; nejslavnjší její sbory, hora Karmel a

hora Olivetská byly pozavírány.®)

Král chtl, tuším, do poslední stopy vyhladit

sektu nenávidnou. Nedvoval pestupm, hro-

madné popravy se mu protivily a nebyly b\' se ani

srovnávaly s jemnjším mravem obecným. V m-
síci beznu 1548 naídil bratím Litomyšlsk ým,
Bydžovským, Chlumeckým, Turnov-
s k ým a Brandýským nad Labem, aby
v šesti nedlích opustili království. Litomyšlští

žádali za odklad: nebyl jim povolen. Na tisíc vy-

sthovalc se vydalo na cestu do vyhnanství, první

to obti onoho žalostného sthování, jež se tak asto
opakuje bhem XVL a XVII. století. Co tu hoe
a zánnutku! Svazky i)átlské a rodinné rozervány.
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dm otcovský opuštn, jmni tžce nastádané

ztraceno, nebezpeenství po cestách a nad to nade

vše neuhasitelná touha po vlasti! A kam se ode-

brati? Která zem pijme ochotn tyto hosty po-

dezelé?— A pece ve vší úzkosti této vyhnanci ne-

ztratili srdce. Jsouce vedeni sv3/mi knžími myslili,

že ped sebou vidí oblak Pán, kterým lid byl ve-

den na poušti. ,,Byli jsme neseni na kídlech or-

lice," pravil jeden z nich.®) Su kdo jak su o Jed-

not, o mezerách jejího uení, o plachém jejím my-
šlení, bu vliv její na osudy zem eské jaký bu,
tito vylmanci trpli za vc nejšlechetnjší,
jaká kdy jímala lidstvo, za svobodu svdomí,
a práv v nejvtším zármutku se skvly opravdu

vznešené jejich ctnosti a dary, kterých Pán hojn
uštdil jim. Bratím byla vždy milá bolest, tato

svrchovaná zkouška osob i stran. Augusta se kla-

mal, chtje z nich uinit bojovníky; jejich úloha byla

vznešenjší: b>1:i muedlníky víry, církví zví-
tzilou.

Dosti velký poet knží byl uvznn; ale bu
že král málo dbal malé této koisti, bu že jeho roz-

kazy nebyly vždy vykonány s velkou horlivostí,

mnozí jsouce nedostaten ostíháni unikli nebo byli

propuštni na svobodu. Za to velmi ile pátráno po

Augustovi.

Biskup se bránil vždy nebezpené zásluze že,

byl jedním z pedních poburovatel roku 1547: jest

prý hloupá myšlenka uvalovet na vinu za cho-

vání bratí; není jejich náelníkem, nýbrž prostým

biskupem ; nejen nev5'zýval ke vzpoue, ale od prvního

okamžiku prý pedpovídal žalostný konec odboje

i hledl zdržet své pátele. ^^ Jakou váliu mají tato

osvdení? Soud o tom je dosti nesnadný. Nikdo

se rád nepizná k s\é vin, a jcslliži' prameny v ji-
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stých kusech potvrzují svdectví Augustovo, v ji-

ných obrana jeho zdá se dosti málo pesvdivou.
Zajisté jeho protivníci ponkud zveliovali jeho in-
nost, lííce ho jako njakého papeže; ale svý-m na-

dáním, svou rázností a smlostí s\é politiky vyko-

nával moc mnohem vtší, než byla autorita prostého

biskupa. Jasn se to ukázalo pozd,ji: jako vze,
vzav pozdji úhonu svým odpadlictvím a svou ne-

opatrností, v dob, kdy nový duch pronikl Jednotu,

on sám na uzd drží úzkou radu a psobí na ni jakým-

si postrachem. Mezi pány v odboji nejvíce zaplete-

nýTui mnozí byli dvrnými jeho páteli, a stejn

tžko lze pipustit, že by byl neznal jejich zámr,
nebo že by oni nebyli dbali jeho výstrah. Jednota
naídila sla\Tiý pst a modlení za vítzství stav:
zda možná pomyslit, že se to stalo bez \-domí Au-
gustova nebo bez jeho svolení? Jeho cesty do Vit-

tenberka, jeho návštva u vévody Fridricha v Leh-

nici roku 1546 mly zajisté za hlavní svj cíl otázky

náboženské, ale zda se náboženství nespiétalo s pá-

dem Ferdinandovým?
Vzhledem k veliké nejasnosti skutk nejistota

zajisté prospívala obžalovanému, ale pravd podob-

ným inila i podezení královo. V biskupovi Fer-

dinand chtl spíše trestat zrádce nežli kacíe. Utra-

quisté rozncovali jeho hnv, vzrstající ješt velmi

dstojným chováním Augustovým, které estn vy-

nikalo naproti všeobecné zbablosti. Biskup za-

choval svou chladnokrevnost za všeobecného roz-

vratu, odvažoval se psát králi listy prosebné, aby
se k bratím neclioval s nespravedlivostí tak kru-

tou; nevzdálil se z okolí litomyšlského, útulku po-

skytoval vypovdným, povzbuzoval mysli, posílal

peníze vzm. Jsa chránn nczménnou oddaností,

vzdoroval svým mpátclm. Hejtman Šejn< ch užj
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z bratí, že trápen je svdomím a že potebuje po-

uení; zda by nechtl Augusta se shledat a mluvit

s ním ? Zaruoval se mu svou vrou. Po nkterém
váháni biskup, jsa sveden dobrodružnou svou myslí

a chtje se nepochybn všeho odvážit ku prospchu
bratí, pivolil ke schzce se Šejnochem v lese. N-
kolik náhoní se vrhlo na nho; zárove jat jeden

z jeho žák, Jakub Bílek. Oba vzové byli

odvezeni do Prahy. Vazba Bílkova trvala tinácte,

Augustova šestnácte let.^")

První as byl hrozný. Nkolikrát na nich d-
kladn zkoušeno umní katanské: Augustovi kyle
nateny ^molou, zapáleny a kleštmi pak trhány
kusy masa hoícího; všeli ho na hák s hlavou dol
a s tlem obtíženým kameny. Nepestali, až když
strach byl, aby neskonal. Rány, zstavené bez lé-

ení, se zjitily, šííce hrozný zápach. Nejvyšší úed-
níci, sám arcikníže, strnuli, jsouce jati hanbou a lí-

tostí. Král si postavil hlavu, posílal nelítostné roz-

kazy, chtje na biskupovi vynutit vyznání jeho zra-

dy, jména jeho spoluvinník; bželo mu o to, aby
jasn vidl a do svých rukou dostal všecky nitky

onoho spiknutí — jež snad nikdy nebylo ani podnik-

nuto, ale pestávalo na neuritých nadjích, na roz-

mluvách. Mlení Augustovo bylo nejvtším vzdo-

rem, jímž král dohánli byl k nejhoršímu. Svým
úedníkm zstavil volbu mezi trojím muením:
bu vzn zbavit doista spánku, nebo položit ho
na lavici s hlavou dol na jeden nebo dva dni a obas
dát mu na pupek velikého, pod skoápkou oechovou
zaveného brouka— chrobáka, nebo po nkolik dní

dávat mu potravu pepepenou bez nápoje.

Tyto návrhy necitelné nebyly provedeny; než

došel list králv, oba vzové byli pevezeni na hrad
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Kivoklát. Po mnoho let byli chováni v nejhroz-

njším vzení, každý ve sklep zvláš: nemli ná-

vštv, ani východu, ba ani svtla. Teprv^e po dvou
letech podailose jejich pátelm dodat nkolik list

biskupovi, a od té doby, pes nkteré píhody nemilé,

jeho styky s bratími na venlcu nebyly nikdy již pe-
rušeny na dlouho. Ostatn hnv králv asem,
neztišil-li se, aspo ochabl; odmítal sice stále žádosti

za propuštní, ale nestaral se již hrub o nho. Zne-

náhla lehkých úlev se dostalo nebohvTn vzm.
Když roku 1560 arcikníže Ferdinand pivedl na
Kivoklát svou manželku, slinou Filipinu Velserovu,

dceru proslulého penžníka augšpurského, mladá
knžna se slitovala nad utrpením \zv, a nkolik
paprsk nadje zasvitlo jejich zrakm. Svobodu,

kterou tušili takto, vykoupili však hroznými boji

a mukami mravTiími, horšími snad, než bylo muení
let pedešlých.

Jak muž, dosti již letný, slabého zdraví, mohl
obstát v tchto tak dlouho trvajících zkouškách? —
Mysl naši pekvapuje, že jimi nebyla pozmnna ani

síla jeho myšlení, ani vznt jeho nadjí. Vyšel z v-
zení tak, jak vstoupil do nho, a jeho dvra nebyla

tím oslabena, ani jeho zmužilost otesena.

Sotva že jeho vazba byla ponkud zmírnna,
hned se dal znova do práce. Skládal písn duchovni,

jinak dosti stídmé; byl jen slabým básníkem: ne-

dostatky, jež se nepozorovan ztrácejí v jeho ká-

záních, urážejí více v jeho verších; zvláii chybí

mu nadšení a vzlet; duch jeho, pímý a ponkud
suchý, nepipouští nic neuritého ani vznešeného;

jeho písn zarážejí nás suchou svou dogmatikou,
jsou to veršovaná nauení, pi nichž necítíme vzma-
chu duše povznášející se k Bohu, ale úmysl theologa.
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bojícího se uchýlit od posvátného dogmatu. PH
skládání jich jde mu skuten o úel praktický: chce

mezi bratími rozšíit svou víru, pipravit je k oné

tsnjší jednot s lutherány, již se nikdy nevzdal

úpln, chce znenáhla rozptýlit pedsudky, pro které

na synodu roku 1546 musil nálile odroit své dílo.

Za tím úelem dokonával Sumovník již

ped svým uvznním poatý. Tajemství jeho styk
s venkovem bylo prozrazeno, jeho \'zenl proh'e-

dáno a všecky rukopisy zabaveny. Ani tato nová

nehoda neotásla jím, a jakmile mohl, opt se ujal

svého díla. Zamýšlel v bohoslužb na místo teni
evangelia a epištoly zavést tení kapitol tohoto

Sumovníku, v nichž mly být vyloženy a vysvt-
leny hlavní lánky víry. Nadje záludné! Nehledí-

me-li ke všelikým námitkám vedlejším, jak bratí

mohli svolit, aby nauení Spasitelova byla nahra-

zena pouením lovka jakkoli znamenitého? Jak
by sedláci a podruzi u výkladu theologickém ndezli

chléb duchovní, po nmž lanli? Sumovník ped-
ložený synodu byl chladn pijat: Augusta byl tím

pekvapen a ponkud pozloben. Útrapami a dlou-

hou samotou byla roztrpena jeho povaha, od pí-

rody pánovitá a prudká. Zda záruky oddanosti jím

podané nezasluhovaly pec úcty a jakési vdnosti?
Ze svého vzení dovedl dále ídit Jednotu, ne-

dopouštje, aby jeho moc byla popírána nebo zmen-
šována, ba nechtl ani, aby byli voleni noví bisku-

pové. Mam úzká rada se snažila pesvdit jej

o nebezpeenstvích chováním jeho hrozících: dru-

hové Augustovi pomeli, styky s ním byly nesnadné

a udavastvím ohrožt-né. A co by se stalo, kdyby
nálile zemel? Zda se petrhnou tradice zachovávané

^

od prvních let církve? Ci bude potebí, jako za doby
ehoovy, utíkat se k posvcení nepravidelnému,

1
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jež by se zdálo podezelým? — Augusta nedbal

žádných výstrah; jeho mysl si zalíbila onu úlohu ná-

elníka, který z hloubi svého vzení udílí rozkazy,

a jeho snaha pedvídavá zachovávala si prostedky,

kterými by uskutenila své zámry. Úzká rada Jed-

noty proti nejhlubšímu svému pesvdení couvala

—

z lásky, z úcty k oddanému muedlníku, také z neur-

ité obavy výstedních rozhodnutí, jichž schopným
jej pokládala. Znenáhla však tato tvrdošíjnost bu-

dila trpké poznámky, poslušnost se stávala nevol-

njší. Léta míjela a as provádl nepetržité dílo

pemny; mladší lidé s vtší nevolí snášeli toto jho

pedstaveného, jehož neznali; jako nkdy Augusta,

i oni se dožadovali svého práva k životu a ku práci.

Takto se pipravovala roztržka, která v této chvíli

nevyhnuteln staví proti sob vypovzence a jádro

jejich strany. Djiny nemají divadla žalostnjšího

nad onen spor, v nmž se soupei zdají stejnými

vinníky, jedni neústupní a sobetí, druzí zapomnn-
liví a nevdní. V skutenosti není vinníkv. ale ob
strany jsou obtí jednoho z obecných zákon lid-

stvem vládnoucích, boje za život. Je to zákon pi-
rozený práv tak, jako všeliký konec je smutný:
lépe bylo by bývalo pro Augustu a pro jeho slávu,

kdyby byl imiel u vzení, jsa ozdoben aureolou

muedlnickou. Aspo poslední léta tato, v kterých

Jednot psobil nepokoj a nkdy pohoršení, ostrým
svtlem vyznaují jeho povahu — s V5mikajícími

vlastnostmi náelníka strany, ale s prostedními
ctnostmi kesana.

V jedné vci aspo se neklamal: neix)rušen()U

zachovával svou dvru v budoucnost Jednoty.
Pr\'ní útok byl prudký: udává se, a není docela

pesných dkaz, že pozbyla poloviny svých pí-
vrženc. Ale brzo zásvit oživil opt nadji.
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Feidinand zamýšlel rozšíit správu Cech také

na Moravu. Moravené v svých stycích s ním byli

mnohem statenjší a opatrnjší nežli Cechové:

jejich privilegia byla uritjší: moc snmu lépe

opatena. Husitství, snad proto, že pišlo odjinud,

zmírnilo se tu, nechtíc vládnout, ale dosti majíc na
snášelivosti, které neodpíralo druhým vyznáním.

V Nmecku Morava byla pokládána za zemi, kde

svoboda svdomí na svt jest nejúplnjší: nejrz-

njší sekty žily tu pokojn vedle sebe; všickni vy-

povzenci se utíkali sem, jsouce jisti ped pronásle-

dováním; katolíci nepekáželi tomu ádu, ani bi-

skup Olomoucký nehoršil se tím. Akoli moc byla

soustedna v rukou nkolika rodin panských, mí-

rem náboženským celá zem zavázána byla k obra-

n svobod obecních, a místy i sedláci byli vdní
pánm za ochranu poskytovanou proti fanatikm.
Zavládlo veliké utišení. Šlechta, jsouc mén etná
než v Cechách, byla svornjší, více dbala o pro-

spchy obecné, lépa ídila vci veejné sob svené.
Za vlády Ferdinandovy svým odlouením od Cech
uchránila se úchvat královských: jsouc mén ohro-

žena, nepomýšlela na vzpouru a neposkytla žádné

záminky k reakci.

I^rál však myslil, že potrestáním Cech je za-

strašena. Na snme v Brn roku 1550 stžoval si na

pokroky kací: slíbil prý zachovávat kompaktáta,

plní svj závazek, ale co spoleného s utraquisty

mají všickni tito žáciLutherovi,Zvingliho nebo Kal-

vínovi, tito Turci, ti novoktnci.ti rznovrci všeli-

kého pvodu a všelikého rázu, jichž se jen hemží v ze-

mi? Žádal, aby vci uvedeny byly ve stav, v jakém

byly r. 1526; dovede prý potrestat všeliké odbojní-

ky.— Nejvyšší hejtman moravský pan Václav z L u-

danic odpovdl mu jménem stav; nepopel
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zmn V3rtených od Ferdinanda, ale chválil je: Hos-

podinu se zlíbilo rozptýlit blud a nevdomost; prosil

krále, aby se neprotivil vli boží a nepekážel svo-

bodnému vykonávání víry jejich. ,,My všickni,"

pokraoval, ,,neupustíme ani za mák od svého pe-
svdení, a já sám spíše bych nasadil hlavu, než bych

upustil od své víry. Morava spíše sejde ohnm a po-

pelem, nežli by v této vci strpla násilí." Srovná-

váte-li se se mnou? ptal se stav. — Shromáždní
hlun souhlasilo. Ferdinand pikázal všem, kdož

ho chtjí poslechnout, aby pešli na jeho stranu;

toliko sedm osob se zdvihlo. Tehdy Ludanic vyal
ze záadí písahu uinnou od markrabte a etl ji

za obecného pohnutí. Král rozhnván se vzdálil:

ze svého paláce vidl, jek stavové uctiv provázejí

hejtmana, aby podkovali mu za jeho stateui^st.

Ped svým rozchodem Moravané pijali jakési pro-

hlášení svých práv, poínající tmito pyšnými slovy:

Markrabství Mo ravské jezemísvo-
b o d n o u.ii)

,,Ejhle," ekl Ferdinand, vida je mimo kráet,
,,nepodobají-li se stádu vep, z nichž jestliže jed-

noho podráždíš, všecky popudíš, nebo roji vel,

z nichž jestliže jedné ublížíš, všecky na tebe žahadlv

a bodci se shrnou. Hejtman má prvod vtší nežli

já, což svdectvím jest nejvtšího úkladu a spiknutí

proti mné."i2) —Tato duchapítomnost zajisté ukro-

tila jej. — Nemínil roznítit vzpouru, ale ponechal

událostem volný prbh. Však za cenu dosti ve-

likou: naízení proti Jednot z veliké ásti pozbý-
vala své platnosti, jakmile nebyla provádna v celé

korun. Mnozí páni mli s\-é statky na Morav
i v Cechách; zda tu mohli velmi krut pronásledovat

ol>ady, které trpli onde? Knží pronásledovaní

uchylovali se lehce za hranice a ze svého úkrytu svým
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ovekám posílali své traktáty a kázání. Rozkazy
královské pozbývaly konen oné povahy písné
a obecné, kterou pouze vzbuzovaly poslušnost a

strach.

Mysl bratí se povznášela také zprávami, do-

cházejícími z ciziny. Vyhnanství nejen neuškodilo

Jednot, ale prosplo její propagand; vyhnanci na
své cest zstavovali jako stopu svtla; nové sbory

povstaly v Prších a zvlášt v Polsku. Velmoži,

jmenovit bohatí páni z Ostroroga, pijali je na svých

statcích, chráníce jejich poátk; konen nkteí
sami pestoupili. V tchto krajinách, zpracovaných

tajn od kazatelv lutheránských nebo kalvínských,

zmítaných temnou potebou obrození náboženského,

tito vysthovalci, mluvící jazykem polštin tak blíz-

kým, byli nejlepšími apoštoly; istota jejich mrav,
dstojnost jejich života, jejich zíkání a skromné hr-

dinství, jejich oddanost k evangeliu dotkla se mnoha
srdcí. Sigmund II. August nebyl panovníkem ani

píliš váženým, ani katolíkem píliš horlivým; jeho

naízení, jichž špatn posloucháno, a rychle za-

pomínáno, hrub nepekážela propagand bratí;

na chvíli se zdálo, že se v Jednot soustedí všecka

pání opravná a že se kolem ní sdruží všecky živly

opposiní. — Tyto nadje trvaly však na krátce:

hádky dogmatické zastavily brzo pokrok protestan-

tismu v Polsku; ostatn íše tato byla píliš tsné
spojena s církví ímskou, píliš jí byla zavázána, aby

se mohla oddlit od katolicismu; opravný ruch byl

tu jen horeným výbuchem i nepronikl organismu

sociálního. Zatím okamžité tyto úspchy, zvtšeni'

ješt povstí, byly pijaty s nadšením od bratí es-

kých. Co zmohou útrapy v srdcích, která jista jsou

ochrany nebeské? Ferdinand v jejich oích byl to-

liko bezdným vykonavatelem vle boží; jeho
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písnost sloužila pokroku pravdy: — kdo byl by

fešté chtl opustit církev tak zejm požehnanou?

Páni a rytíi eští, jakmile se ponkud zpama-
tovali ze strachu, zpsobeného bitvou Miihlberskou,

již jen velmi vlažn vykonávali rozkazy královy-

Mínní veejné, teba nechovalo velikých sympathií

k bratím, pece nepálo Ferdinandovi. Mystopol se

svými páteli pozbyl úpln dvry; jejich horlivost

byla podezelá. Jest obecnou frasí, že násilí ne-

zmže nieho proti ideám — a to je zpozdilost; —
však potebí jest jistých podmínek, aby násih mohlo
psobit pln. Když Ludvík XIV. odvolal edikt

Nantský, jeho moc byla nepopérná, opíral se o velmi

silnou organisaci církevní, o vzdlané a horlivé du-

chovenstvo, o fanatické ob3^atelstvo; v Cechách
reakce katolická za této doby mimo vli královu ne-

opírala se o nic. Jestliže velmi málo osob ochotno

bylo umít pro svou víru, po ídku bylo také tch,
kteí se chtli bít za ni; knží, záv^isíce píliš na pa-

tronech, jsouce malého vzdláni, a dosti nejasného

pesvdení, upouštli záhy od bedlivosti, která p-
sobila jim tisíce nesnází. Nevymáhali víc, aby bratí

obcovali obadm katolickým nebo kališnickým,

nevšímali si již tajných jejich sbor. O nco pozdji
tu i tam nkteré chrámy byly znova oteveny;
uprchlí kazatelé se vraceli ; bázliví se upokojili opt
a kajíce se ze svého odpadlictví žádali za optné
pijetí.

Na štstí Jednota v této dob mla adu vý-

tených pastý, kteí by byli každé církvi k oslav,

Matje ervenku, Jana erného, Ji-
ího Izraele, jmenujeme-li jen nejznámjší,
a mezi nimi zcela mladého ješt Jana Blaho-
sl a v a, jemuž však souzeno bylo vjíiiknout nade
všecky; jeden z duch nejosvícenjších a z duší nej-
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Šlechetnjších, jaké zrodila zem eská v XVI. století,

Nad nho nikdo neml vtší úasti o znovuznzení

církve otesené; jako f eho, Lukáš a Augusta i on
Tnl zídit ji podle své pedstavy a vyznait svým
rázem; byl poslední z velikých biskup Jednoty
svobodné. Srovnáváme-li s duchovenstvem utra-

quistickým tyto muže, jejich život, díla, nadání,

ctnosti, nepodivíme se ani, že se bratí nechtli vzdát

zvláštní své organisace a ztratit se v bahn církve

úední. Žádný z knží tchto nemá duševní pe-
vahy nebo vzntlivé výmluvnosti Augustovy; sám
Blahoslav, jenž nad nj vyniká v tolika stránkách,

a pede vším hloubji je prodchnut duchem Jednoty
a proniknut jejími tradicemi, s hlediska ist lid-

ského, nemže nijak jemu se rovnat. Ale nejsouce

tak smlí a hluní, byli tím opatrnjší, moudejší a

mírnjší; Bh poskj^tl jim dar, zvlášt v této dob
nápravy nejpotebnjších; zmužilosti neúnavné,

víry nezkalené, trplivosti neohrožené, znalosti lidí,

lahody neodolatelné. Jim jen píslušela všecka zá-

sluha, že se rány zasazené zacelily tak rychle.

Jejich vedením synody poaly se opt scházet;

zkáza byla veliká, dílo obnovy tžké, a nad to ne-

protivil se jim toliko Ferdinand, ale i vlastní jejich

náelník Augusta. Roku 1553 po dlouhých a mar-
ných prosbách, nemajíce nadje, že pemluví jej,

pokroili dále, a synod perovský bez jeho svolení

vyvolil ,,k pední starostíi' Jana erného a

Matje ervenku; následujícího roku nový
sbor oteven byl v Mladé Boleslavi.

Ferdinand hledl ovšem pekážet tomuto vzkí-
šení tak rychlému. Novými rozkazy obnoveny byly

staré a pronásledování poalo znovu. Ohe to slámy,

který více záM nežli pálí!
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V skutenosti král pozbyl již dívjší dvry;
nyní konen cítil, že bude potebí zdlouhavého úsilí

a dlouhého zápasu, aby se církev ímská nkdy ujala

opt správy v Cechách; stáí poalo ochromovat
jeho innost; schvácen tolika pracemi, nespokojen
smýšlením svého syna, znepokojen zámry Karla V.,

jenž chtl Filipovi zachovat korunu císaskou, blí-

žil se ku protestantm nmeckjTU a obezelá jeho

víra ráda ponechávala jiným povinnost zahájit ne-

lítostný boj proti kacíství: bylo zjevem význaným,
že dekret, obsahující staré rozkazy proti bratím,
necelil ani proti Mladé Boleslavi, ani proti panu Ar-

noštu Krajíi z Krajku, dvrníku a podprci jejich

biskupv a nejvtšímu ochránci Jednoty.^^)

Když se synod sešel v Slezanech na Mo-
rav {1557) k oslavení jubilea Jednoty, její budouc-

nost se zdála píznivou. Prese všecky boue Bh
požehnal semeni zasetému od Chelického. Jestliže

v Cechách písné zákony byly stále zachovávány

ješt v ])Jatnosti a jestliže Augusta byl ješt chován
u vzení, církev moravská prospívala, a zprávy

z Polska a z východních Prus naplovaly srdce vd-
ností a hrdostí. Šlechta eská, moravská a polská

u velkém potu byla pítomna ve shromáždní, s ní

více než sto knží — mezi nimi pastýi nejhodnjší

erný, ervenka, Blahoslav. Dležité
nálezy byly uinny: té chvíle skutené bylo doko-

náno dílo obnovy, jehož potebu zpsobilo utrpení

roku 1548; na synodách následujících byly rozvíjeny

zásady stanovené v Slezanech.^*)

Dva noví biskupové bjdi zvoleni: Jií Izrael
a Jan Blahoslav. Izrael, apoštol
Polska, dostal pod zvláštní svou sprá\Ti sbory

polské a pruské. Tlakem okolností sbory moravské
byly znenáhla svovány zvláštní péi jednoho bi-

Denis-Vanura, KoDecsamostatDosUCeske.il. II
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skupa, a teba vc nebyla nikdy rozhodnuta výslov-

ným ustanovením, Jednota bratrská rozdlila se na
tri kraje, polský, moravský a eský; takto káze
byla lépe pojištna, dozor rychlejší, kdežto všeobecn
uznaná moc synodv úzké rady bránila všeliké roz-

tržce a udržovala plnou jednotu víry a obadv. —
Nebezpeenství, jimž Jednota byla vydána neroz-

vážnou ponkud horlivostí Augustovou, jeho odboj,

snad také vliv kalvinist pimly bratry ku pemn
jejich zízení: tehdáž ono nabývá skuten rázu de-

mokratického, jenž byl ostatn dsledkem jejich zá-

sad. Správa církve písluší tyem biskupm a ni-

koliv jednomu z nich,^^) i nemohou uinit žádného

rozhodnutí dležitého bez porady s radou; rada,

zvolená od synodu, pedsta\'uje shromáždní v-
ících a stává se nejen nejvyšší autoritou, ale i mocí

výkonnou, ohniskem života a práce. ^^)

Bratí jevili vždy velikou horlivost o zachování

kázn, jež byla jejich slávou a silou, ale upouštli

ode všeho, co až posud bylo ponkud tsného v jejich

ctnosti; pokrok v jejich péi o duše ukládal jim nové

povinnosti, jež pijímali sice ne bez jistého nepokoje,

ale bez slabosti. Po dlouhý as ned\ovali dok-

torm, odsuzovali nebo zavrhovali vyšší studia; vliv

kalvinist znenáhla zmnil jejich ideje o této vci.

. Posílali své mladíky na cizí tmiversity, osvojovali si

methody humanistické; všickni nepokládali již za

bezbožnost zamstnávat se vcmi duševními pro n
samy i mimo použití jich k dogmatu.^') Jejich knží
byli vždy polemisty velice plodnými; stanou se spi-

sovateli slavnými. V XVI. století, jež se nazývá zla-

tým vkem literatury eské— a po jisté stránce opráv-

nn je tento název — istotou a ušlechtilostí slohu,

bohatým rozvitím a plností period nic se nevyrovná

spism Blahoslavovým. Pilnutím bratí k jejich
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tradicím budí se v nich náklonnost k historii, a za*

kládají znamenitý archiv, jenž na vždy pojišuje jim

vdnost potomstva. — Úctu k minulosti snaží se

spojit s duchem pokroku, upouštjí od svých ád,
jež se jim zdají skutenou pekážkou obecným sna-

liám protestantismu; ale jestliže svolují k dobrovol-

ným obtem, odmítají všeliké vtírání, jímž by ohro-

žena byla jejich svéráznost. — Lutheráni trpce vy-

tvkali jim coelibat jejich knží: dá\'no již še vzdali

\-šeliké písnosti v této vci; nkterá pc^horšení pi-

mla je, že postoupili ješt ponkud dále. Roku 1570
dá\'ajíce ješt s apoštolem pednost coelibatu.

úedn dopouštjí svým knžím právo se ženit. ^*')

Ostatn jejich duchovenstvo vbec zasluhuje podivu;

prozetelná káze chrání ho od duševních i tlesných

pokušení: nikdo nesmí uvecjo\'at písn nebo trak-

táty díve, než pedložil je úzké rad; biskupové

vzdlávají mladíky, dohhžejí k nim, vedou je, a když
po dlouhém uení jsou uznáni hodmoiii, aby byli zí-

zeni na úad knžský, táž bdlá horlivf;St je opa-

truje, povzbuzuje a podporuje ve zkoušce. Proná-

sledování, \^'mýtivši nkteré živly pochybné, po-

výšilo mravní úrove pastý, roznítilo zbožnost

vících a dvrnji sblížilo duchovní s lidem svt-
ským. V dob mravní prostednosti oni práv byli

spravedlivými, jejichžctnostmi vykupují se viny dru-

hých.

Pokus krále I-Vrdinanda I. veul k výsledku zcela

opanému, než jakého se nadál: Jednota ze zkoušky

vycházela sjednocenjší, plná dvry, života a in-
nosti. Jediným skutenýTn úinkem krise — jinak

dosti lhostejným — bylo, že se pemístilo stedisko

její moci, a že ubylo dležitosti kraji eskému ve

l)rospch kraje moravského. Nebylo na dále možná
nechat archiv v Litomyšli nebo v Mladé Boleslavi;
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Perov, Prostjov a zvlášt Ivanice,
stálé to sídlo Blahoslavovo, staly se novými stedisky

bratí, místy, kde se obyejn scházely synody;

nkteí pední rodové moravští, zvlášt Ž e r o t í-

n o v é, na píšt svou mocí sloužili Jednot, ujíma-

jíce se úkolu ochranného, jaký nkdy vykonávali

Krajíové z Krajku a Kostkové z Postupic.

Pronásledování melo však jiný, žalostnjší ná-

sledek: zpsobilo echám ztráty citelné. Ne že by
poet vysthoválc byl veliký, ale v tchto krisích

škodu nelze pesn mit potem vypuzených: za

obt padá elita národa, ti, kteí nechtí s\-é svdomí
obtovat svému prospchu, a mravní prostedky
národa eského za této doby byly píliš slabé, aby

se jimi mohlo plýtvat; za jistých okolností slabosti

tlesné bývá nebezpeno nejmenší krvácení. — A
tm, kdo radji zvolili odpadlictví nežli vyhnanství,

zda bylo na veliký prospch, že vytrhnuvše se

z mravní kázn Jednoty, stali se pokrytci nebo skep-

tiky?

Když Ferdinand vydal rozkazy ku pronásle-

dování l)ratí, zkáza Jednoty byla jemu toliko sráž-

kou pední stráže, pedehrou vážného boje, jejž poz-

dji hodlal svést proti všem rozkolníkm, zvlášt

proti pokrokám, kteí se pod rouškou utra-

quismu netajili s ideami lutheránskými. Pinavrátí je

k staré víe, spoutá je pevn kompaktáty; kurie

šastnému svému obránci neodmítne konen n-
kolik podružných ústupk, kterými se usnadní smír

husit s církví a umožní mu skonit onu nepíjemnou
již vzpouru. Jedním z prvních opatení králových

po vítzství roku 1547 bylo, že potlail svobodu tis-
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kovou: mšan pražský Bartolomj Netolický dostal

výhradní právo tisknout knihy, a žádný spis nesml
vyjít z jeho tiskárny bez pipuštní administráto-

rova.^') Po dvou letech f poclobné privilegium obdržel

Jan Kantor, mšan staromstský, ale konsisto dále

vykonávala nejvyšší dozor nade vším, co se tisklo.

Knihkupec udaný, že rozšioval knihy zapovzené,
byl Skrze všecka th msta pražská vymrskán; pi
této píležitosti prohledány byly sklady knih; u koho
zabaveny byly knihy podezelé, každý byl písn
potrestán.

Administrátoi podobojí sami se domáhali pís-

ných opatení králových proti sektám cizích ka-

cíství; Ferdinand nechtl, aby jejich dobrá \aile

ochladla asem. Podmínky, interimem Augšpur-

ským uložené protestantm nmeck^in od Karla V.,

zdály se mu býti výteným základem ke smíru.

Práv povoloval v s\ých zemích rakouských pi-
jímání pod obojí zpsobou a manželství knží; roku

1549 pedložil konsistoi pražské dvanácte lánkv
o transsubstanciaci, o mši, o svatých, o postech

o modlitbách za mrtvé a j. Jimi zavrženy jsou všecky
novoty, jež se znenáUa vloudily do zem, a s nej-

vtší pesností prohlášeno uení katolické: svátek

Husv ml být potlaen, pijímání pod obojí zp-
sí)bou zachováno, ale uloženo knžím pouovat lid,

že každá z obou podstat obsahuje tlo a krev Pán.

—

Konsisto svoloval a ke všem ústupkm; ze slabých

jejích námitek proti nkterým kusm vysvítá jen její

prostednost ducha i srdce; žádala, aby slovo trans-

substantiatio nahrazeno bylo slovem transmutatio,

aby nebylo zakázáno podávání svátosti dtem, po-

nvadž je to vc velmi dležitá a pak se zvyklo tomu.
Spíše z prohnanosti nežli z pesvdení tito pastýi
svatokupetí, sv}'m postavením znepokojení, hledli
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s podlou zchytralostí zakrýt své odpadlictví hájením
nkterých obyej, k nimž zvlášt pilnula srdce lidu.

V skutenosti nenKjhli se klamat ani dost málo
o zámrech králových: pod záminkou výkladu pi-
vádli kompaktáta v nive; oddlovali se nejen od
Luthera, ale i od velikýxh mistr husitských; ustu-

povali za úmluvy Jihlavské. Ostatn své námitky
pednášeli jen s nejvtší mírností, nenaléhal', obá-

vajíce se nemilosti královy: k novým ústupkm byli

pinuceni pouhým slovem, že smír s ímem možný
jest jen za tuto cenu; na nejvýše jejich zmužilost

se zmohla k návrhu, aby rozhodnutí bylo ponecháno
stavm. Zvláštní to správci svdomí a podivní ná-

elníci církve! A pak se divili, že šlechta a msta
nedbala jejich rozkazv. — Uinili se ješt smšnj-
šími, když se tváili nadšenými pro dílo, jež jim bylo

ukládáno, prohlašujíce, že chtjí zemít pro svou

víru. 2°) Tolik nebylo po nich žádáno. Radost Ferdi-

nandova nebyla zkalena ani odporem university,

která zamítla vyznání víry jí pedložené, protože

profesoi vtšinou bvdi lutheráni. Ale jakou cenu
mlo mínní university? Všecky pokusy o její ob-

novu skonity s nezdarem, a \ysoké uení pražské

nemlo více \'livu nežli žák. Bželo již jen o to, aby
sjezd stav podobojích svolil ku pijetí nález kon-

sistore, a klál ani s této strany nepedvídal vážných
nesnází.

Od asu nezdaeného odboje stavové, jak se

zdálo, vzali nauení ze své porážky. Tak na poátku
roku 1549 na žádost Ferdinandovu pijali za krále

sjma jeho Maximiliana a uložená jemu pacta con-

venta vyznaovala se svou mírností naproti podmín-

kám roku 1526 žádaným. Mezi jinými povolili v kuse

hlavním: Maximilian, pokud možná, má bydlet v Ce-

chách aneb aspo, nedovolují-li mu toho vážné pí-
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iny, na blízku království; — Víde nebyla daleko:

vskutku stavové se vzdávali práva, aby Praha byla

hlavním mstem íše. Obavy vlastenc se uskute-

ovaly: království eskému dostalo
se osudu Chorvatska; svolením k takové

abdikaci vskutku se stávalo provincií státu rakous-

kého. Zda tito stavové, kteíž obtovali nejstarší a

nejvzácnjší práva království, mohli se odvážit od-

poru proti svému pánu pro nkteré definice theolo-

gické?

Mystopol pedložil vyznání víry pijaté od konsi-

stoe a hájil ho s horlivostí neofyty (v prosinci 1549) .^^)

Svou výmluvností nedojal píliš poslucha. Na
veliké pohoršení královo snm jevil málo ochoty:

uení lutheránské proniklo mysli hloubji, než kdo

tušil. Zvláš o veei Pán stavové rozhodn odmí-

tali pijmout formuli ímskou. Mystopol rozhorlen

upíral laikm právo vykládat evangelium: a ostatn
na em se zakládají jejich námitk}'? Zda nejsou vá-

záni s\'ými sliby? lánek jim pedložený neodporuje

kompaktátm.— Ale jako ped desíti lety rokování

jen rozhoováno tímto pipomínáním starých smluv,

jichž si nepál nikdo.— ,,Kde se evangeliími zmiuje
o kompaktátech," zvolal starý Kryštof z Vesovic,

,,držme se bible a nedbejme tchto nálezk lidských."

— Schze byla skonena za nejvtšího pohnutí.

Z hn\'u, snad aby se zavdil králi, Mystopol

se odvážil ponkud pílišné horlivosti. Pokusil se

vyvolat v mst jisté hnutí proti stavm: jsouce ve-

deni pikarty zrazují prý utraquism. Toto udavaství
podskoné psobilo skuten na ást obyvatelstva,

ale popudilo hlaNTi vyšŠí stavy. Vtšina s jistým

nepokcjJL-m pohlížela na smlost Vesovcovu; nepro-

zetelností Mystopolovou byli puzeni k nejhoršímu.

V nové schzi administrátor pednesl pravou ob-
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Žalobu proti tm, kdo nechtí pijmout dvanácte

lánk: všudy se šíí sekty nebezpené, kostely pust-

nou, fary se opouštjí: odkud kyne spása, ne-li ze

smíení s papežem? Jak jinak se pomže nedostatku

knzi než jmenováním arcibiskupa, který by svtil

knžstvo podobojí? Oprava jest nutná, a tžká zod-

povdnost stihne ty, kdo zpsobí její zmar. — Ta-

ková smlost a drzost vzbudila všeobecnou nevoli.
—

,,Vy jste se vzdálil od nás," zvolal podkomoí Jiík
z Gerštorfu; ,,ano, promny a opravy jest potebí,

ale vy musíte se zmnit a znovu pistoupit k nám."

—r Zjev to závažný, že se úedník královský postavil

takto proti administrátorovi a králi. — Všickni knží
nepijali rádi nové vyznání víry, mnozí ustoupili

jen nátlaku, jaký na n inil Mystopol; nenadálý

odpor snmu rozvázal jim jazyk, t Knz Václav,

dkan Kutnohorský, dobe známý pokrokovým
svým smýšlením, první vystoupil; chopiv se vele

slov podkomoího: ,,ano, dí, opravy nám je potebí,

a já sám rád to uznávám. Nech následují mne
všickni, kdo se srovnávají se mnou." Asi dvacet knží
opustilo administrátora, prohlásivše se pro opposici.

Rána selhala; Ferdinand rychle odroil shromáždní.
Mystopol záhy se zpamatoval a aby došel prominutí

protestant za své odpadlictví — obratem, který

nebyl poslední, — jal se kázat proti bludm a po-

vrám papežství.

Ferdinand nepovolil tak rychle. Pekvapení
nezdailo se mu, ale doufal dosíci náhrady znenáhla.

Kompaktáta byla zákonem zemským: šetil jich,

akoli se mu nelíbila; pro by nepiml stav, aby

jak on poslouchali zízení zemského? Na se radit

se snmem? Páni, každý o sob, budou mén srdnatí

nežli ve shromáždní. lenové kapituly katolické

žádali ho za ochranu proti neposlušným knžím a
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jejkh ochráncm. Po rúznu jedxiotlivými mandáty
pipomenuto nkterým pánm, že na svých statcích

nesmjí trpt knží ženatých nebo takových, kteí

nebyli ádn posvceni. Když byla pda takto pi-

pravena, naízeno obecným rozkazem, aby z krá-

lovství byli vypuzeni všickni farái, kteí nebyli

vysvceni podle ád ímských. Pes dv st fa-

rá bylo zapuzeno od svých chrám; komise, slo-

žená z administrátora katolického a kališnického,

byla zízena v Plzni pod pedsednictvím arciknížete

Ferdinanda, a páni, kteí neuposlechli rozkazu krá-

lovského, byli obesláni ped ni. Mli dostavit se

s knžími podezelými; tito podrobeni byli písné
zkoušce, a uznána-li jejich vina, vydáni admini-

strátorovi a potrestáni. 22)

Tato opatení nepsobila tak úinn, jak ki"ál

oekával. ásten byla ochromena vždy více po-

stupujícím rozvratem strany utraquistické. Ani

v dob, kdy horliv byla podporována od krále, její

rozklad nebyl zastaven; knéží ustanovení od kon-

sistoe nemli žádné moci; nemajíce dozoru a jsouce

vydáni pokušení, upadali v bludy svých pedchdc;
asto administrátor neml kandidát na místa knží
vypuzených; fary zstávaly uprázdnny. Ve všech,

které rozkazy Ferdinandovými byly zbaveny svých

.

pastý, potulní kazatelé, školmisti, nkdy emesl-
níci pedítali evangelium, kázali slovo boží a množ-
ství vících se tlailo kolem nich, kdežto ádní knží
zstávali opuštni a neinní. Ntjastji obsílky ko-

mise plzeské se nepotkávaly se žádným úinkem;
obvinní žádali za odklady, kupili výmluvy; nikdo

nepojímal vážn rozhodnutí královských, bylaf zr-

nem, jemuž bylo teprve klíit.

Lutheráni eští neodpírali tak tuze jako bratí:

jejich víra byla nejistá, jejich tradice vratké, zvlášt
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jejich duchovenstvo píhš pestré, a v nm nebylo

oné \'íry isté a onoho ducha zíkání, jenž se sílí

zkouškami. Akoli ppehnané jest ponkud tvrzení

o zjevném pokroku katolicismu, 2^) však není pochyby,

že prostedky Ferdinandovy byly by konen vedly

k vzácným výsledkm, ale jen tenkrát, kdyby byly

vykonávány s tuhou vytrvalostí. A práv v této

chvíli nové nesnáze jinam obracely pozornost krá-

lovu.

Na stran východní se staly dležité události.

Po smrti Jana Zápolského (1540) jeho pívrženci za

krále prohlásili jeho syna Jana Sigmunda proti

smlouv uinné díve mezi obma soupei o trn
uherský, podle níž království mlo se dostat tomu,

kdo pežije druhého. Ferdinand chtl své právo

uhájit zbraní, ale Soliman zakroil a zabral nejvtší

ást Uher, kdežto Jan Sigmund zachoval Sedmihrad-

sko pod vrchním panstvím sultánovým. V skutenosti

moc náležela matce Jana Sigmunda Isabelle a jed-

nomu z nejstarších a nejobratnjších rádc Zápol-

ského, Jiímu Utšinovii. Jakožto znamenitý po-

litik a bystrozraký státník Utšinovi zamýšlel ob-

novit jednotu koruny Uherské, roztrženou od smrti

Ludvíka Jagielovce. Již ve službách Zápolského

sledoval tento cíl, ale co svedl s Janem Sigmundem?
Ostatn nepál mnoho matce mladého knížete, a byl

nenávidn od ní. Jsa oddán více vlasti nežli dynastii,

i>d nkíjlika let poal tajné jednáni s Ferdinandem,

které roku 155 1 vedlo ke smlouv, kterou Jan Sig-

mund za jistou náhradu vydal Sedmihradsko Habs-
burkm. Isabella, nemohouc odpírat svým nepátelm
domácím i zahraniním, poddala se moci, a Utši-
novi jménem Ferdinandovým ujal se správy zem.
Tím válka byla vyhlášena Solimanovi. Nepátelství

poalo hned, a skoro bez petržky pokraováno vnm
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až do míru r. 1562. Pomocí Turkv Isabella obnovila

svou moc v Sedmihradsku a vládla tu až do své smrti.

Jest na jev, že Ferdinand nemohl neužít pí-

ležitosti jemu se naskytující, ale pro události uherské

neml kdy, aby pokraoval v svém zápase se stranou

pokrokovou v Cechách. Díve než mohl obracet pro-

testanty, musil zahnat Turky, a nebylo na ase
urážet stavy eské, když požadoval od nich pomocí

vojenských a penžitých.

V téže dob události nmecké braly dosti ne-

oekávaný obrat. Nesnáze vzešly se strany, odkud

jich nejmén pedvídáno. Jednou z píin boue ná-

boženské a rychlého jejího postupu byla nezkušenost

dvoru ímského, kterýž od konce XV. století skoro

úplné zapomnl na vdí svou úlohu v církvi ka-

tolické, zabíraje se do zápletek italských a obecné

prospchy kesariství obtuje šíení svtské své

moci. Zvlášt Lev X. a Kliment VII. byli spíše

drobnými knížaty feudálními nežli papeži a mnohem
více se starali o zachování rovnováhy na polou-

ostrov apcnninském než o získání nebo podrobení

kací. Pavel Ilí., velice znepokojený úspchy Kar-

la V., o porážce knížat íšských zvdl s velmi ma-
lým nadšením, a všemu svtu b3'lo známo jeho jed-

nání s dvorem francouzským, jehož ]M)litiku proti-

rakouskou schvaloval a povzbuzoval. Jindich II.

v boji proti císai pirozen hledal podpor}' u pro-

testant. Pavel III. Xvdl to a nepekážel tomu.

Jsa mnohem více popuzen vmšováním se Habs-

burk do otázek náboženských nežli vden za jejich

horlivost proti protestantm, nejen nechtl svolit

k ústupkm, jež se zdály potebnými vítzi Múlil-

berskému, ale z holého vzdoru proti císai peložil

koncilium Tridentské do Bologne. Ped lin\'em

Karlovým papež, opuštný od spojencv o6;ká\a-
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ných, sice nesetrval dlouho v tomto chování nesmí-

itekiém, ale úinek mravní se dostavil a nebyl vy-

hlazen ani nastoupením Julia III. nepátelského Fran-

cii a úslužnjšího Habsburkm. Mezi císaem a pa-

pežem protiva zásad byla taková, že ani nejlepší

vle vzájemná nemohla ji potlait. V jednotlivých

dobách protestante v papežích nalezli takto spo-

jence nepímé sic, ale velmi užitené. A jakou moc
mla opatení vydaná ve vcech víry, nebyla-li

schválena od vlastních strážc pravoví

!

ínterim, velice chladn pijaté od katolík, pro-

testanty pímo pobouilo. Pohroma Múhlberská

s poátku zpsobila pravé zdšení jejich, ale s roz-

vahou vrátila se jim zmužilost. Na snme Augšpur-

ském roku 1550, když Karel V. obnovil své rozkazy

a žádal draznji, aby byly provedeny, jejich hnv
došel tak prudkého výrazu, že od té doby prozíraví

pozorovatelé nepochybovali o poteb nové vý-

pravy ku podrobení jejich. Její úspch byl velmi ne-

jistý. Protestante sic utrpli tžkých ztrát, ale ne-

spoléhajíce již na pomoc oekávanou z ciziny, pro

hrozící nebezpeenství potlaili staré roztržky: kur-

fit braniborský a druzí knížata, zvlášt Moric saský,

se spojili se svými spoluvrci, kteí rádi odpustili jim

jejich odpadlictví. Když válka vypukla roku 1552,

celé protestantské Nmecko uposlechlo vyzvání Mo-
ricova; cís^i malí^^rr byl by býval zajat v Inšpruku,

a koncilium Tridentské se rozešlo.

Protestante eští, jsouce poueni poslední vý-

pravou, odolali pokušení zakroit, a když kurfit
braniborský Albrecht z Kulmbachu vnikl do Cech
a jal se obléhat Cheb, stavové pod obojí bez roko-

vání povolili Ferdinandovi vojsko, jehož žádal proti

útoníkm. Však pokud bylo možná spoléhat na
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jejich oddanost, kdyby nepítel dále postoupil? Ne-

bylo radno dlouhé zkoušce vydávat tuto vrnost tak

nedávnou. Habsburkové radji soustedili všecky

své síly proti Francii, kterou protestante opustili,

jakmile vydobyla jim znovu svobody. Smlouva Pa-

sovská, jejíž obecná ustanovení byla potvrzena mí-

rem Augšpurským roku 1555, ponechala protestan-

tm \-šecko území zabrané a povolila vyznávat

víru lutheránskou na jejich statcích.^*)

Mír Augšpurský byl až do roku 1618 základem
veejného práva nmeckého. Jestliže jeho podmínky,
ponkud neurité, nezabezpeovaly úpln svobodu

svdomí, pece potvrzen jím konený nezdar po-

kus, jimiž se hledlo až posud bránit roztržce jed-

noty kesanské. Nejvtší ást íše se vytrhovala

z moci papežské, a panovník, jenž svými prospchy
i svým pesvdením ustanoven byl za ochránce ka-

tolictví, uznával svou malomoc a vzdával se svých

zámr o obnovu jednoty. V boji mnicha Vitten-

berského s panovníkem, v jehož íši slunce nezapa-

dalo, zvítzil mnich: vítzství se dostalo duchu nad
silou, slovu nad meem. Ob strany jasn byly si

vdomy významu událostí. Tento nezdar poslední

mail všecky úspchy vlády až posud tak stkvla a

šastné. Všecky zámry o panství svtovém se roz-

prchly jako dým; tento stát evropský, jenž nebyl

než svtským pedstavitelem jednoty katolické, ne-

ml podstaty, jakmile se drobilo kesanstvo. Za-

jisté jednou z pedních zásluh Lutherovýoh o vzd-
lanost jest, že rozptýlil všecky fantastické vidiny,

jež si inili ddicové titulu Karla Velikého, kdežto

roztržením Nmecka na dva nesmiitelné tábory

na dlouhý as zbavil svt slovanský a románský ne-

bezf)eenství invase nmecké. Karel V. posuzoval

situaci bez slabosti; zlo nebylo lze napravit. Byl
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píliš stár, aby poal nový život, píliš hrd, aby vlastní

rukou podepsal svou porážku; zbýv?l mu jediný

prostedek, vzdal se trnu. Cím byly mu jeho ko-

runy, jakmile nedovolovaly mu, aby všem mohl
ukládat bezvýminené své zákony? Msíc po míru
Augšpurském postoupil svému synu Filipovi vládu

nad Nizozemskem a o nco pozdji Amciku, državy
italské a Španlsko. — Poteba nadje vrozena jest

srdci lidskému: doufal snad, že jeho nástupce získá

úspch tam, kde se on potkal s nezdarem; kdo ví,

zda v svém synu netušil onu víru nezlomnou a ono

tuhé pesvdení, jichž se nedostávalo jemu? Také
rád by byl mu odevzdal korunu císaskou. Ferdi-

nand, král ímský od více než dvaceti let, nemínil

nijak vzdát se jí, s ím se také srovnávali kurfi-

tové.^) Po dvouletém jednání Karel V. podlehl, a

Ferdinand prohlášen byl za císae ve Frankfurtu

roku 1558.

Ferdinand byl ducha pružnjšího než starší jeho

bratr a mysli mén ohnivé; zklamání netížilo ho to-

lik, i nepomýšlel na vzdání. Ale ml rozum píliš

bystrý, aby nepozoroval ihned následk, jež úspch
protestantismu v Nmecku zpsobí v bezprosted-

ním jehg panství. Již po nkterou dobu podzírán

byl v Madrid z moderantismu a obviován, že si

nepeje upíímn porážky knížat odbojných, a za-

jisté on nemínil nikterak vítzství katolicismu ob-
tovat práva svá i svého syna. íše zdála se mu hod-

nou nkterých ústupk. Takto již od této doby, a-
koli jeho chování nezdá se mnoho zmnno, bedlivý

pozorovatel z jistých známek mže se dohadovat

promny, jaká se stala v jeho duchu. Náhle nemní
sice postup své politiky, ale odrouje své zámry a

• provádí je potom mnohem mírnji a zdlouhavji.

Stále usiluje o obnovu náboženské jednoty v Cechách,
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ale nemá již peiud vzbuzených šastným svým

úspchem roku 1547. Poznal, že postupováním píliš

rychlým zpsobil by odboj, jenž za tehdejších okol-

ností byl by velmi nebezpený a stál by vždy mnoho
krve; smlý podnik zdá se mu píliš tžkým pro stará

jeho bedra. Jeho zbožnost, vždy velmi vroucí, není

však nijak pochmurná; za dlouhého jeho pobytu

v Nmecku znenáhla oslábl fanatism vštípený mu
od uitel španlských; nesnázemi, jež mu inili pa-

pežové, byl jaksi popuzen. Zda práv této chvíle

tiara nenáležela Pavlu IV., urputnému nepíteli

novotárv, ale urputnjšímu ješt protivníku Habs-

burk, kterýž nechce ani uznat jeho titule císaského?

Jestliže ani vkem zjevn neb3'ly oslabeny ilé jeho

schopnosti, alespo zmírnna jeho bojechtivost; jeho

vle jest kolísavjší, dvra v jeho rádce plnjší,

jeho dobrotivost pirozená se mní v citlivost sta-

eckou, jež by nesnesla krutého provádní rozkaz.

Na píšt si peje pede vším vyhnout se velikým

podnikm státním a v pomrném pokoji ukonit

vládu velmi pohnutou a innou. Zachovává posice

dobyté, ale z oífensivy pechází k defcnsiv, spo-

kojuje se tím, že svým protivníkm brání zaujmout

silné postavení. Udržuj e-li takto v platnosti de-

krety proti bratím a snaží-li se zastavit hnutí lu-

theránské, i tu zápas vede jaksi slab.

Za to v zimním táboe, jejž zaujal, znova zizuje

svá vojska, pipravuje síly, s kterými jeho nástupci

pejdou k útoku. Jestliže vítzství v skutku bylo

sporné a nejisté, vdl, že píinou toho jest mnohem
více slabost útoku, než tuhost obrany. Což uinila

k usnadnni jeho úkolu ona církev katolická, jíž

chtl navrátit národ? Teba pedevším opravit její

pluky a vrátit jí dvru ve vlastní síly, ducha ob-
tavosti a víry. Až budova bude obnovena, potom
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teprve moc svtská zakroí s prospchem, aby
uvedla do ní národ, možná-li, pesvdením a teba -li,

násilím. Oba bratí, Karel a Ferdinand, velice se

sob podobali a velice se od sebe rznili; jasn bylo

to vidt v této poslední dob jejich života. Oba
})oznávají, že štstí jim nepeje víc, a jako hrái
opatrní upouštjí ode hry; od té doby mírnost, kterou

zachovává Ferdinand, jest jakous abdikací; ale jsa

mén vzntliv než jeho bratr i mén dychtiv stkv-
l}'^ch effekt, pipravuje aspo svému nástupci vy-

stoupení na jevišt. Se zdánlivou lhostejností se

dívá na probuzení kacíství; však nikdo nech se

neklame, vždy práv v této dob opatení velice

obratn založená zabezpeují vzlíšení katolicismu;

na píklad uvedení jesuit do království samo o sob
hojnou jest náhradou za okamžité pokroky luthe-

ránv.
Úspchy protestant nmeckých, mírem Pasov-

ským a Augšpurským získané, vrátily všecku d-
vru pokrokám eským, a od r. 1555 stavové osazo-

vali konsisto tak, že její vtšina záležela z osvd-
ených lutherán; v téže dob Jednota bratrská

se poala reorganisovat. Na všech místech kacíství

pozvedalo hlavy; propaganda, na chvíli zastavená,

opt se šíila smleji než kdy jindy. V mstech, kde

protestantism byl již zaveden, získává vtšinu oby-

vatel, proniká do rad mstských, úadn se ujímá

správy msta, kostely znenáhla odnímají se bohosluž-

b katolické, mše jest promnna nebo potlaena,

a nikdo nešetí již rozkaz konsistoe utraquistické.

Úady mstské užívají všech prostedkv, aby se

zbavily knží, kteí jsou jim podezelí; po vší zemi

proti úednímu knžstvu se vede drobná válka, jejíž

episody nesmírn jsou rozmanité, ale jejíž výsledek

e tentýž.
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Vizme píklad! — V Chabeovicích, msteku,
které náleželo Litomíicm, vící k reformaci pi-
stouplí vidli velice neradi, že knz katolický pi-
cházel každou tetí nedli sloužit mši do jejich osady.

Obyvatelé vymyslili si prostedek velmi dmyslný.
Po každé, když fará pibyl, vystrojili mu slavnost

a pozvali ho na hostinu; marn hledl uniknout to-

lika poctám, vlekli jej tém na kvas: potom udali

ho u konsistoe, že as svj tráví v hodování a svým
chováním jest na pohoršení. Ubožák byl obeslán

do Prahy, kde se výtky sypaly na jeho hlavu; již se

nevrátil. Konšelé Chabeovití pak b3/li zarmouceni,

jejich duše prahly po slovu božím; žádali správce

duchovního u svých pán litomických; musili se

pak spokojit tím, jenž jim byl poslán, a pak obohatil

obec tinácti dtmi.^') — Obyejn nebylo ani teba
tolik dvtipu: knží snadno se podávali mírnému
tlaku, ženili se rádi a v svých obadech zavádli
zmny, jakých si pály oveky jejich.

Ješt patrnjší byla zmna v mstech, kde ka-

tolictví odpíralo déle. Chování Plzn, Budjovic,
Mostu, Ostí a Chba roku 1547 dokazuje, že až do té

doby vzdorovaly kacíství; ve dvaceti letech se mní
vše. Roku 1561 protestantský kazatel se ujímá hlav-

ního chrámu chebského; roku 1562 v tJstí jest tolik

kacív a evangelických duchovních, že podkomoí
pokládá za potebné zakroit — ovšem marn; po
nkolika letech msto peruší všecko spojení s kon-
sistoí a pejde úedn k refonnaci.") Celkem jen dv
msta zstávají katolickými: Plze a Budjovice,
ale i jejicli odpadnutí jest jen otázkou asu, protože

se ztrácejí v zemi úpln protestantské. Nepítel
vnikl již do pevnosti. V Plzni nezachovává se více
svátk zasvcených a obyvatelé svým farám chtjí
pedpisovat jisté novoty v bohoslužb, ve mši a víe.

D«als -Vanura, Konec tamostataosti eské. II. 12
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V Budjovicích protestante pohbívají se na hbitov
katohckém; když knzi, kterýž vykonal obad, do-

stalo se pokárání, v5milouvá se tím, že mu od pro-

testant výhržky byly inny, takže se musil obá-

vat všeobecného vzbouení, kdyby nebyl vyhov.l

jejich žádosti.^*) Horlivostí nového arcibiskupa Praž-

ského zlo se nestaví více nežli rozkazy královskými.

Nezachovává se více naízení o tisku, a všudy se roz-

šiují knihy kacíské. Roku 1562 Havel Gelastus,

horlivý knz utraquistický, chce jaksi povzbudit pa-

novníka a zbystit jeho bdlost utuchlou; ve shod
s nkterými svými páteli obsílá ped soud královsky-

asi ticet knží, mezi nimi držitele nejdležitjších
far v Praze i v pedních mstech. Kacíství, praví

v své obžalob, je všudy, na imiversit, kde všickni

tém professoi uí naukám lutheránským, v kon-

sistoi, která zrazuje vc, její obran svenou, v ra-

dách mstských, na snme, mezi nejvyššími úed-
níky. Obžalovaní nepopírají celkem vcí vytýka-

ných, a Ferdinand se neodvažuje odsoudit je, od-

rouje své rozhodnutí a sotva uchrání Gelasta od
násilí. 2®;

A msta, v nichž se takto šíilo zjevn kacíství,

stála pod bezprostední dohhdkou rychtá krá-

lovských a ješt se nevzpamatovala z hrzy roku

1547. Z toho, co se dalo tu, snadno uhodneme, eho
se dopouštli vyšší stavové. Nelze vyliovat neko-

nené podrobnosti jednotlivých pípad, ale z akt

konsistoe a z missivních knih arcibiskupských vy-

svítá, že za 20 let od r. 1555 do r. 1575 Cechy sku-

ten se obrátily ku protestantství : tehdáž se doko-

nala úpln promna poatá v 1. 1525—1545 a pe-
rušená po deset let.

Vyšší stavové jsou ješt mén úzkostliví než

mšané: neštítí se žádných prostedk k vypuzenl
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fará jim nemilých, ani urážek, ani hrozeb, konfis-

kací, ba ani násilí. — Fará Rokycanský si stžuje,

že mšané chtli jej donutit, aby dal všemi zvony

zvonit a aby sloužil mši ve výroní den Jana Husa,

,,patrona království eského"; nkolikrát byl prý

v nebezpeenství života. Obyejn vci se nedaly

tak tragicky: šlechta se spokojuje zabráním d-
chod církevních, zaba\Tije statky faráovy, povzbu-

zuje sedláky, aby neplatili desátk, ba rozdluje

nkdy mezi n majetek církevní. Farái protestují,

píší administrátorovi katoUckému nebo kališnic-

kému, domáhají se zakroení svých náelník; tito

neodmítají ho, obracejí se k pánm, nebo p' dávají

králi stížnosti, jichž pibývá stále. — Nic naplat. Co
zmže sama dobrá vle panovníkova? Z úedník,
jimž se odevzdává vc, mnozí schvalují iny obža-

lované, jsouce \íce mén úastni zmny, kterou mají

IX)trestat. Hejtmane krajští, kteí pedevším mohli

psobit úinn, jsou zdržováni zeteli ústavními;

jde jim víc o práva šlechty než o prospchy, nábo-

ženské, a píliš jsou zaujati pedsudlcy svého stavu,

aby popírali šlechtickým sv3Tn pátelm práva zvy-

kem jim piznávaná. Nejhorší, co potkat mže pány
obžalované, jest, že se vede proti nim soudní vy-

šetování. Co na tom? Mají hojn výmluv nebo \'y-

táek, nedostavují se k soudu, docházejí odroení:

skoro vždy vc se odloží, to jest pohbí. Jsouce bez-

peni s této straAy, pokraují v díle, ke kterému jsou

vedeni jak svými prospchy, tak svv-m pesvdením,
a nešastní farái za smlé žaloby pykají novými
trampotami. Zachovávají -li i dále staré obady,
zdvojnásobuje se pronásledování, služba boží se za-

stavuje a fary promují \'e stáje.^°)

Záliy knží zastrašení pestávají dožadovat se

malomocné ochrany svých pedstavených, jednají
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tak, aby se zalíbili patronm a stávají se poslušnými

nástroji propagandy kacíské. Obyvatelstvo ná-

sleduje jich, nepozorovan pivyká novým naukám,
nejsouc si ani vdíjmo (xlpadlictví, ke kterému jest

vedeno. Jestliže projevuje njakou nevoli, pán ne-

jedná s ním lépe nežli s faráem: v Jílovém obec jest

ješt katolická, ale "neodvažuje se piznat k tomu,

bojíc se trestu; v Cermné obyvatelé velmi rázn se

proti\T pijetí faráe lutheránského jim vnucovaného,

ale pán se nestará ani o jejich nespokojenost, ani

o napomínání arcibiskupovo.

Jinak novotám skoro všudy prospívá obecné

mínní; velmi ídké jsou pípady, kde jim teba uži-

\'at násilí. Skutky donucovací jsou zajímavé, pro-

tože jasn osvtlují stav mravní za této doby a vy-

týkají meze moci královské, která nedovede— nejen

zdržet rozvoj kacíství — ale ani chránit katolík

proti bezpráví; nesluší však zveliovat ani jejich po-

et, ani dosah. ^^) Vzhledem k utraquismu v plném
jeho rozkladu a vzhledem ke katolicismu, jehož re-

organisace poíná sotva, a jež masse lidu se zdá to-

liko nenávidnou povrou, postaí, když panovník

upustí ponkud od své písnosti, aby pln psobily
síly pudící lid ku protestantství. Okázale odpadají

i panští r(Klo\'é, jejichž vrnost k d\^oru ímskému
pežila staten povstání husitské. Pi hranici n-
mecké panstvo skoro všecko pestupuje k luthera-

nismu. V drobné šlecht, ve stavu rytíském, ka-

tolíci a kališníci jsou již výminkou tém nepatrnou.

Ferdinand se nezdá píliš dojat tímto proudem,

hrozícím vše strhnout. — Lépe bylo nepekážet ]^o-

vodni, aby se rozlila, než stavt jí v cestu hráze, jež

by protrhla. Snad také tušil, že snadnji bude vy-

hubit kacíství než zadržet jeho výboje. Reformace
eská, jsouc provádna náhodou, bez plánu, podle
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nejistotou a zmatkem uení. Zajisté veliká vtšina

kací eských se piznávala k Lutherovi; — zvlášt

v severních krajích lutheráni byli tak etní, že od

roku 1545 mli své zvláštní superintendenty. Ale

nebylo jednoty mezi nimi, byli rozerváni týmiž roz-

tržkami jako v Nmecku; jako v íši i zde ortho-

doxové a liberálové, žáci Flaciovi a Osiandrovi, se stí-

hali ostrými žalobami. Duchovenstvo lutheránské

shánlo se náhodou: kdokoliv se odebral do Vitten-

berka nebo nkolik msíc ztrá\'il v Nmecku, byl

uznán hodným fary. — Jak nedostatenými správci

svdomí hyl\ tito theologové improvisovaní, kteí

se dopouštli nejtžších bludv a upadali v nejpo-

horšlivjší odpory! asto duchovní, po sob násle-

dující, s kazatelny hlásali uení rzná.
Vedle lutherán rzné sekty rozkolnické se

šíily dále. V krajinách stedních Cech byli dosti

h<ijní žáci Zvingliho a Kalvínovi, a jejich úspch
byl podporován novým smrem Jednoty bratrské,

která se odchylovala od Luthera i od Augusty a

klonila se k theologm švýcarským a francouzským.

Novoktnc, jichž prese všecko pronásledování bylo

hojn na Morav, naopak v Cechách bylo poídku,

ale Schvvenkíeldt ml tu pí\ržcnce zvlášt v kraji-

nách sousedících se Slezskem.^-) Konen mimo tyto

sekty ustálené se tvoil3' jiné skupiny stží uri-

telné, jichž podstatou byla pouze nevdomost nebo

pemrštnost nkterého kazatele a pedantické ná-

roky nkterého pána; mizely hned, zstaviijíce však

novou píinu nespokojenost i a zmatku v zemi.

Za obecnébo vení není tudíž nic stálého a pev-

ného, Všecken pokrok zstával nejistý, pokud ka-

cíi nemli ani spoleného vyznání víry ani ádného
ústrojí. Tomu rozumli stejn Ferdinand i pokro-



ilí utraquisté; tím vysvtlíme si tuhost Jejich zá-

pasu o osazování kojisistoe. Byl to jeden z klí
k situaci, a král byl pevn odhodlán podržet jej

v svých rukou.

Opatil již vše, aby se konené zabezpeil ode

všelikého pekvapení. Již roku 1553 arcikníže Fer-

dinand upozornil ho na podporu, jíž jeho politice

poskytne konsisto oddaná obran vci katolické,

i navrhl mu, aby ze své moci zvláštní ssadil admi-

nistrátora a dosadil nového. Král v^áhal: od roku

1517 stavové zcela svobodné vykonávali právo osa-

zování konsistore, proto se neodvážil porušit tak

zejm jejich výsady. Roku 1562 nabyl odvahy
vtší. Když mu byl pedložen seznam osob hod-

ných k úadu administrátorskému a k obsazení

konsistore, jež známy byly svými snahami luthe-

ránskými, ^^) zamítl potvrzení jejich a netázaje

se stav, ustanovil jiné.^*) Stavové rozhoení
dovolávali se svých obyej, dlouhého svého uží-

vání. Podle svého zvyku Ferdinand vyjednával:

vc prý je dležitá, vyžaduje zralé íívahy, až

po svém návratu oznámí jim konené své rozhod-

nutí; ostatn nepomýšlí nijak zasahovat do výsad

stav; nech prokáží své právo, a on uzná je. —
Vdl, že nemají žádného; žádným zákonem nebyly

potvrzeny nároky stav; tito jak obyejn nepo-

myslili na to, aby své právo pojistili nade všeliký

spor. Ferdinand se nevrátil nikdy více do Cech, a od,

té doby jeho nástupci prese všecky stížnosti si

zachovali pravd osazovat konsisto. Opt jeden

z onch drobných pevrat státních, tak hojných za

vlády Ferdinandovy, nový píklad chytrosti, s ja-

kou mnil zízení zemské, neporušuje ho zejm;
prevýten dovedl vykládat mlení zákonv a zjed-

návat si pechody. Roku 1562, bu že neml po ruce



mužv osvdených, nebo— co se zdá pravd podob-

njší — aby zmátl odpor stavv a odal všelikou

záminku ke stížnostem, knží, kterými osadil kon-

sistor, byli mu velice podezelí, práv tak ke kacíství

naklonní jako ti, jichž volbu nechtl schválit. Ale

lidé odcházejí, ády zstávají. Bylo dležito, že

protestante zstali bez organisace a bez náelník.
Nastane chvíle, kdy konsisto bude výtenou zbraní

proti nim. Potom kompaktát, za nimiž skrývali své

Í)ludy, bude užito k vyzvání, aby se podrobili moci

papežské. Zkrátka, jestliže se nepodailo zabránit

lutheránm, aby získali vtšinu národa, aspo jsou

zatlaeni mimo zákon, snášelivost jim dopávaná
byla doasná i nejistá, a jejich postavení podobalo

se velice postavení bratí, vydaných vždy mandá-
tm vyobcovacím; zízení zemské neuznávalo a ne-

chránilo lutherán více než bratí.

Bhem této doby — ne bez obtíží — Ferdinand
obdržel od papeže ústupky, které pokládal za nevy-

hnutelné, aby církvi katolické bylo vráceno j ádro voje

kacíského. Byl stále pesvden, že smíení s roz-

kolníky není nemožné, a že opatrnost velí, uznat

spíše nkteré jejich žádosti, nežli hnát je pímo v ne-

napravitelné schisma. Soudil v této vci jako všickni

knížata jeho doby, ani nedávným svým zklamáním
po interimu roku 1548 nebyl zmýlen v dvrné své

nadji. Neustále zahrnoval kurii svými asto velice

dtklivými pímluvami, domáhaje se. aby povolila

kalich nejen v Cechách, ale ve všech ddiných jeho

zemích. Narážel na zvláštní neochotu. Po dosti

dlouhé dob váhání stolice papežská nabyla nové
dvry v své poslání; útoky vzbuzena vira dávných



asv a s vrou vrátila se tuhost theologická. Od
té doby tovaryšstvo Ježíšovo svým duchem proni-

kalo církev, a smírné i smílivé smry víc a víc ustu-

povaly v pozadí. Pavel IV., krátkozraký fanatik

a neveliký pítel Habsburk, naprosto odmítal vše-

liké takové žádosti, a koncilium Tridentské svými
nálezy shodu s protestanty uinilo, ne-li zcela ne-

možnou, aspo pravd velmi nepodobnou.

Bezprostední následky této tvrdošíjnosti ne-

byly pro církev píliš šastné, a králové katolití

byli brzy znepokojeni velikými pokroky reformace;

Filip JI. španlský a Jindich II. francouzský od-

roili svj spor a smlouvou v Cháteau - Cambresi se

spojili ku potírání kacíství. Jak zachránit zlu? Vy-
povídání a auto-da-fé by nepostaila, kdyby zá-

rove nebyly spokojeny oprávnné požadavky sv-
domí lidového. Z eho povstala vzpoura? — Ze
zloád. Bylo teba zasáhnout ji v samém koenu.

Pavel IV. práv zemel k velikému štstí pro

církev, a na jeho místo nastoupil Jan Angelus Me-
dicis, který pijal jméno Pia IV. (1559). Jra vlídný

a uený, byl pinucen za pedešlého papeže opustit

ím, aby unikl hnvu Pavla IV., který nenávidl
v nm umírnné jeho snahy a náklonnost k Habs-
burkm; tvrdil veejn, že shovívavostí dlužno zí-

skat Nmce církvi, a byl zvolen nepochybn proto,

že pedstavoval politiku zcela odchylnou od poli-

tiky svého pedchdce. ^^) Ferdinand pokládaje oka-

mžik za vhodný k obnovení své žádosti, uložil zvláštní

kommissi, aby V5rpracovala docela podrobný list pa-

mtní, formou dosti mírný, ale obsahem rázný, který

by úedn byl odevzdán koncihu. Císa se domáhal
nejen pronikavých oprav v ádech ímských a v mra-
vech knžských, ale žádal i pijímání pod obojí zpt-

sobou, satky duchovních, konání služeb božích v ja-



zyce národním, odstranní post.'*) Katolití kní-

žata nmetí podporovali císae, a vyslanci fran-

couzští mli jménem Kateiny Medicejské podat ná-

vrhy podobné.

Avšak vc nešla tak rychle, jak se myslilo.

Pius IV. pi vší své pirozené dobré vli nechtl ani

nemohl se znepátelit s nesmílivou stranou kato-

lickou, pravou to silou církve. Od té doby, co se stal

papežem, na situaci hledl se stanoviska trochu ji-

ného: Ferdinanda I. byl by uspokojil toliko zne-

pátelením se na vždy s Filipem II., i nebylo mu
tém možná kolísat mezi dvorem Vídeiiským a

Madridským. — Tím mén, ponvadž vidl, že císa

konen vždy ustoupí: zda nepiml ho již ke svolení,

aby se koncilinm sešlo znova v Trident, a ne v n-
kterém mst nmeckém, jak Ferdinand žádal díve?

Historikové nové doby jsou vbec písni v této

vci ke králi eskému, obviují-li ho z neobratnosti

a nestálosti; ml prý za sebou celou severní Evropu
a pece nedosáhl nieho od otc, prošel kaudijskýin

jhem vtšiny italské a španlské. Zdá se mi, že tyto

výitky jsou ponkud nespravedlivé. Snad pi vtší
ponkud pevnosti byl by se mohl vyhnout jistému

ponížení a zachovat zdání; ale výsledek byl by zstal
vždy stejný. Nejen že opravdu nebylo nikdy
upímné shody mezi dvorem francouzským a rakous-

kým, ale Ferdinand zvlášt ml zejmou nevýhodu
v svém vyjednávání s konciliem a papežem: nepo-

mýšlel se odtrhnout od církve, nechtl nikterak hrát

úlohu Jindicha Vlil., a nejdtklivjší jeho pro-

testace pozbývaly vší s^é síly, ponvadž bylo jisto,

že se nikdy neodhodlá k roztržce. Pius IV. šetil ho
mén než Kateiny Medicejské, ponvadž si ho vážil

více, a nevil, že by byl schopen odpadnutí. Papež
a císa se shodovali o svém cíli, obnov církve ka-



tolické; rozcházeli se toliko o prostedcích: nuže, zda
za takových okolností neslušelo církvi, aby se vy-
slovila v poslední instanci? Její ochránce svtský
chtj nechtj bude tím pinucen podrobit se.

Zpsob, jak biskupové pijali pamtní list Fer-

dinandv, nezstavoval žádné pochybnosti o smýš-
lení koncilia; císa sám se neodvážil podporovat své
návrhy i V5^áel se; posléze spokojil se žádostí, aby
])ylo dovoleno pijímání pod obojí zpsobou. Otáz-
ka pišla ped koncilium již roku 1551. Otcové usta-

vili sic uení katolické o svátosti oltání, ale nevy-
slovili se o kalichu. Ne že by mínní vtšiny bylo

bývalo pochybné, ale bylo zdržováno naléháním
vyslance Karla V., hrabte z Montfortu; zda možná
zatarasit cestu všelikému vyjednávání ve chvíli, kdy
byl oekáván píchod protestant. Ostatn nkteí
preláti nebyli neochotni pipustit narovnání v této

vci. Z legát, kteí tenkrát pedsedali konciliu,

f kardinál Gonzaga, pchotn uznávaje potebu n-
kterých oprav, byl naklonn uspokojit, pokud mož-
ná, císae; kardinál Hosius pak píliš dobe znal vci
nmecké, aby nevidl nevyhnutelnost jistých obtí.

Taktéž zástupcové bavorští a arcibiskupa Solno-

hradského hájili pijímání pod obojí zpsobou.
. Nkteré dvody mly jakýsi vliv na shromáž-

dní: pede vším nešlo o lánek víry, než o zvyk ne-

dávno v církvi zavedený, jejž vždy možná bude zm-
nit. Nejen koncilium Basilejské povolilo husitm
pijímání pod obojí zpsobou, ale na Kypru, na
Krét a v državách benátských šest set tisíc sjedno-

cených ek zachovávalo kalich. Vyslanci císaští,

biskup Ptikostelský Jií Draškovi a nový arci-

biskup Pražský Antonín Prus z Mohelnice, neosvd-
ili velikou obratnost. Dlouho spokojujíce se lichými

výmluvami, zavinili, že se vc protáhla. Když zpo-^



zorovali, že byli obehráni, chtli dostat náhradu a

žádali, aby jednání o vci dáno bylo na denní po-

ádek. Kardinál Gonzaga vystíhal jich od neopa-

trnosti: vtšina jest prý nepátelská; lépe posekat
nkolik dní, nebo biskupové francouzští, od nichž

dojdou podpory, jsou již na cest. Vyslanci královi

nechtli slyšet o niem. Prus, na nmž spoívala tíha

rokování, nebyl oblíben u shromáždní. Jeho vy-

soká postava, upímná pobožnost, vážná povaha a

výmluvnost vzbuzovaly sic úctu, ale biskupové italští,

na jichž stran byla vtšina, vyítali mu jeho pýchu
a samostatnost. Byl, praví Pallavicini, píliš horli-

vým a skoro nemírným zastancem práv biskupských

proti moci papežské; bylt prelát XV. století, zblou-

dilý ve shromáždní, kde vládly snahy úpln opané
snahám kostnickými a basilejským. Mluvil k bisku-

pm ,,jako pán" a prudkou svou eí si znepátelil

všecky preláty nerozhodné. Španlové, kteí Pru-

sovi mohli být vdní za jeho chování vi kurii,

naprosto se vzpírali zase samé zásad návrhu i ne-

páli nijak Ferdinandovi, který chtl rozhodovat o v-
cech, ,,které nenáleží císai, nýbrž Bohu". V ped-
chozím rokování jesuité I.a5mez a Salmeron ukazo-

vali na nebezpeí, hrozící z toho, ukáže-li se uená
církve nestálým a nejistým: jediný prostedek k ví-

tzství nad kacístvím jest, eliti mu mocn; vstou-

pí -li se na cestu narovnávací, kde možná bude se

zastavit? Arcibiskup Granadský, jenž se t£Šil z veliké

vážnosti, hledl odstranit žádost Ferdinandovu otáz-

kou pedbžnou; vc byla již rozhodnuta, pro se

vracet k ní ? Prese všecko úsilí posl jen tyicet osm
prelát hlasovalo pro schválení kalicha, kdežto pa-

desáte dva zamítli jej a šedesáte pt žádalo, aby roz-

hodnutí bylo ponecháno papeži. Kardinál Gonzaga
navrhl tedy konciliu, aby papeži bylo doporueno



pání císaovo, ale sedmdesát devt hlas proti Še-

desáti devíti vyslovilo se záporn. Avšak Simonet-
tovi, jenž byl pokládán za dvrníka papežova, poda-
ilo se vymoci na konciliii jakés odvolání, a veliká

vtšina hlasovala pouze a prost, aby \'c byla ode-

vzdána k rozhodnutí stolici papežské (17. záí 1562).

Ferdinand byl velmi popuzen tímto nezdarem,
a papež obával se jednu chvíli, aby nevole nedohnala
ho k njakému skutku násilnému. Odebral se do Inš-

pruku, aby z blízka sledoval prbh koncilia, st-
žoval si do jeho zdlouhavosti a zotroilosti: snad
Itálie a Španly si nepejí reformy církve, ale N-
mecko nesnese, aby dále trval posavadní poádek
vcí. Lutheráni nebyli by se zajisté spokojili malým
zadostuinním, které jim podáváno, a všechen tento

hluk skonil by rychlým ústupem; jediným možným
následkem okamžité roztržky s církví byl by vzmach
síly kacíské. Zda sami spojenci Ferdinandovi, když
jej postavili v elo, byli by ho následovali, a zda ne-

bylo neopatrné, vrhat se v podobné dobrodružství

bez jakékoli jiné podpory než kardinála Lotrinského?

Nový legát papežský Morone a jesuita Canisius, který

nabyv dvry císaovy, byl zasvcen v nejtajnjší

zámry a jednatelm ímským dával výtené zprávy,

snadno dokázali mu nebezpeí penáhleného skutku,

k nmuž byl povzbuzován. Jakou stížnost vážnou
ml pacti papeži? Jestliže jeho žádosti byly pe-
hlasovány vtšinou biskup, zda se legáti nezastávali

jich zcela upímn? Pro se neobrátil pímo ke

ktirii? — Král, jsa již dosti zaražen svou úlohou op-

])osiní, liledél, jak by si získal píze Pia IV., aby
tento bez obtíží uznal volbu Maxijnilianovu za krále

ímského. Dal se na cestu naznaenou a jevil tím
víc ochoty k stolici papežské, ponvadž jen od ní

samé doufal dojít ústupk žádaných. Poselství se
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odebralo do íma, aby papeži pedložilo žádcJsti cí-

saovy: pijímání pod obojí zpsobou bude povoleno,

ženatí knží podrží manželky, a tam, kde se nedo-

stává ádných duchovních, osoby svtské mohou
být zvoleny k vykonávání služby boží. Ferdinand

velmi úsilo\Ti trval na poteb tchto opatení:

pivedou prý nazpt zbloudilé a ,,zpsobí prospšný

l)oátek onoho obnovení pokoje a jednoty církve,

tak dávno marn žádaného a oekávaného."")
Odpovdí kurie dvr Vídeský nebyl valn

uspokojen
;
papež jsa zbaven koncilia, nechtl víc oby-

ej katolický mnit v nkterých kusech podstatných.

— Však pijímání pod obojí zpsobou Pius IV. po-

kládal vždy za otázku pouhé formy a bez skutené
dležitosti. Proto v této vci vyslyšel snadno žádosti

vyslanc nmeckých. Jsme zpraveni, pravil v list

ode dne i6. dubna (1564), že mnozí cítí takovou ná-

klonnost ku pijímání kalicha, že byli svedeni ke

spojení s rozkolníky, od nichž ped svým pijetím

pinuceni jsou vzdát se své pravé víry, a že jiní hotovi

jsou následovat jejich odpadlictví. Aby zamezeno
bylo toto pohoršení, svoloval, aby arcibiskupové

Pražský a Solnohradský v svých dioecesích dovolili

pijímání pod obojí. — Ve všech ostatních kusech

Pius IV. zstal neoblomný, a samo povolení ka-

licha bylo spojeno s ohradami, které zvláš oslabo-

valy jeho význam: všickni, kteí se pihlásí ku pi-
jímání pod ob )jí zpsobou, uiní vyznání víry kato-

lické a odpisáhnou své bludy. — Husité obvinní
z kacíství pokládali vždy za urážku a bezpráví;

obdržet od nich udpisáhnutí nebylo možné. Fer-

dinand chtje odstranit nesnáz, hledl nálezem krá-

lovským upravit podmínky a obady pijímání pod
obojí. Zajímavé je znní pedpisu, jejž poslal do

Prahy, mén snad tím, pokud svdí o horlivosti,
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s jakou se staral o obnovu jednoty katolické, a o d-
ve, jakou v nm vzbuzovaly jisté prostedky smí-
livé, nežli proto, že dokazuje, jakou moc si osobovali

tenkrát panovníci ve vcech víry, a na jakém zmatku
ideí stavli svou povinnost pronásledovat rozkol-

níky. Naízení krále eského je pravým spisem theo-

logickým; není prý pochyby, že knížatm svtským
nepísluší rozhodovat o otázkách duchovních; však

svou mocí císaskou jest prvorozenec církve, její

obhájce a nejvyšší ochránce a jako biskup mimo-
ádný. — Tímto právem kára a povzbuzuje knze,
stanoví obady a lánky víry, vytýká správcm
cestu, kterou by kráeli; dává se do podrobností nej-

zevrubnjších, eší nesnáze, pedpisuje, jak bude

kalich podáván,jakvínonaléváno a uchováváno atd.®3)

Ferdinand odporuoval pedevším knžím, aby
vyhýbajíce se subtilnostem theologickým neb ob-

adm pokoujícím, neodstrašovali dobrou vli,

nýbrž usnadovali návrat zbloudilcm. Avšak pi
vší této dobré vli se zdálo, že se jeho naízením utra-

quisté mohou znepokojit. Katolická kapitula se

zalekla: úmysly panovníkovy prý jsou chvály hodné,

a slova naízení sama sebou výborná, ale teba dbát

okolností a šetit pechodu: ekne-li se Cechm, že

každá zpsoba obsahuje Krista celého s jeho bož-

stvím, jeho duši, tlo i krev, že církev má moc mnit
zevnjší formu svátostí, narazí se na pedsudky nej-

více zakoenlé a zmaí se \šecky úspchy oeká-
vané od schválení papežského.

Breve Pia IV. konen bylo slavn teno v me-
tropolitním chrámu sv. Víta {23. ervence 1564).

List, kterým arcibiskup oznamuje to císai, j«6t

pln nejradostnjších nadjí: v jazyku eském bude

prý uveejnno následující nedli; arcibiskup má
v úmyslu, projíždt potom království, zvlášt kraj
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žatecký a litomický, aby tam podával svátost pod
obojí zpsobou: utraquisté na píšt nebudou mít

žádné záminky, aby setrvávali v svém osamocení;

také doufá, že císa uveejni záhy nové naízení,

nutný to doplnk bully ze dne i6. dubna, kterým
všickni kazatelé kacíští budou vyhnáni z království

;

smír Cech s ímem bude takto úplný. ^^) — Téhož

dne císa umel ve Vídni (25. ervence 1564).

Zda by byl vydal naízení, jakého si pál arci-

biskup? Zda toto naízení mohlo být provedeno, a

zda král by byl piml stranu utraquistickou, aby se

spokojila s nepatrnými ústupky, které získal od sto-

lice papežské ?— Opak se zdá pravd velice podobný.

Smrtí císaovou luzné nadje, na okamžik pedví-
dané, náhlé byly zmaeny. V zemích okolních byla

brzo poznána marnost, ano nebezpeenství novoty,

která znepokojovala svdomí, niila tajemnou jed-

notu tla Kristova, živila odboj tím, že dávala mu
tvánost vítzství. *°) Již roku 1571 vévoda Albrecht

bavorský zapovdl pijímání pod obojí zpsobou,
V Cechách hlavním výsledkem bullj^ roku 1564 bylo

trochu zmatku mezi katolíky: jedna ást žádala ka-

lich, a toto pestoupení dávných zvyk bylo asto
jen poátkem odpadnutí. Ani utraquisté neupustili

od své opposice.*^) Arcibiskup Prus z Mohelnice za-

chovával naízení jaksi jako vc své cti. Za jeho ná-

stupce upadlo již v zapomenutí; když roku 1587 na
arcibiskupu Medkovi žádáno, aby v Litomicích
dovolil pijímat pod obojí zpsobou, odepel; lépe

prý jest nezavádt novot a držet se tradicí. Zkouška
se nezdaila.

Lehce bylo to pedvídat. Když na konciliu

Tridentském vyslanci Ferdinandovi prohlásili, že

se husité odlišují od církve jenom pijímáním pod
obojí zpsobou, klamali se velice, a již bezdn
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nebo úmysln. Naopak, co jiných odchylek! Podá-
vání svátosti dtem, povinnost a nikoli povoleni ka-

licha, rzné obady, nepoítaje v to zakorenlý život

samostatný. Z chování konsistoe, když »cibiskup

jí poslal bullu ode dne i6. dubna, bylo lze pedvídat
nesnáze nastávající: knží nechtli ji pijmout,
,,obávajíce se stav", a co íci o f Ižiutraquistech, kteí
již tehdáž tvoili devt desítin strany tak zvaných
podobojích? K návratu jich ke katolicismu bylo by
teba zcela jiných opatení, nebo spíše, naproti sob
stály na píšt dv strany nesmiitelné. O sto let

díve za doby Podbradovy bulla Pia IV. byla by
asi zahájila dobu usmíení, ale pozdní ústupky pi-
spívají vždy jen k roznicení odboje. Bylo to jako

nové, nesmlejší vydání interimu Augšpurského,

zoufalý pokus mírné strany katolické, která se vy-

sílila sledováním tohoto peludu, smíru s kacístvím.

A k emu dospli, ne-li k oslabení obrany, a zda svou

váhavostí a nevhodným vyjednáváním nezavinili

ásten neobyejný úspch protestantismu? Proti

nim události dávaly za pravdu stran^nesmíitelných
a fanatik. Církev, kterou mírní poškodili, násilníci

zachránili.

Ale jakými záchvaty a jakým vraždním! Práv
této krvavé myšlenky se lekal Ferdinand. — Neml
nic spoleného s Ferdinandem štýrským anebo Ma-
ximilianem bavorským: uznával závazky svých pí-
sah, i když uinny byly kacím; miloval jesuity

a pál jim, ale poznal je píliš pozd, kdy jeho vy-

( hování b3^1o již ukoneno, a proto nebyl od nich vy-

léen z nkterých starých pedsudk: jako v politice

i v náboženství nedvoval prostedkm radi-

kálním a pro své povinnosti kesanské nezapomínal

na své závazky panovnické. Však ke konci jeho ži-

vota lehko jest pozorovat pi nm zmnu dosti pa-
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tmou, sám neví již dost upímn v dohodnutí roz-

kolník s pravovrci, s malomysln>Tn skepticismem

domáhá se ho jen k upokojení svdomí. Poslední

udákjsti pouily jej o chování jak luthcrán tak otc.
Nové pokolení v život politický pináší vášn bou-
livjší a ideje mén kolísavé. Ferdinand sám pod-

lehl vlivu promny, jaká se dala v jeho okolí. Stáí
probudilo city vroucí víry mladých jeho let, jesuité

jsou v jeho okolí a ovládají jím; dávné jeho snahy

o soud rozhodí psobí mu nkteré výitky svdomí.

Jest již píliš stár, aby zmnil všecken zpsob svého

chování, ale neodmítá již tak zhola potebu boje o vy-

hubení kacíství, a jestliže nepomýšlí podniknout jej,

aspo jej pipravuje. Opatení, kterými zahájil zno-

vuzízení strany katolické, zvláš obnovení
arcibiskupství Pražského a zave-
dení ádu jesuitského do králov-
ství, byla práv tak plodná, jak jalové byly po-

kusy o smír.

Od chvíle, kdy na poátku válek husitskjxh

arcibiskup Pražský Ktnrad z Vechty pestoupil ke

kacíství, osiel stolec arcibiskupský v Praze. Ce-

chm nikdy se nepodailo dosíci schválení svých

kandidátv od kurie, a biskupové, jež dvr papežský

pokoušel se ustanovit echám, sami se vzdávali brzo

úadu jak nepíjemného tak prázdného. Takto po
více než pldruhé století úad arcibiskupský byl za-

stáván od administrátor, kapitulou volenj^ch. Ka-
tolíci byli zbaveni pirozeného svého vdce ve chvíli,

kdy více než kdy jindy byli by potebovali správy

jednotné a pevné. Administrátoi byli celkem lidé

ádní, oživení vroucí zbožností, a vší svou horlivostí

se snažili o zachování vících v poslušnosti a knž-
stva v konání ctností kanonických: ale jejich odda-
nost nenahrazovala úpln moc jim chybící. Byli

Denis-VanCura, Konce samostatnosti eské. II. 1

3
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nuceni neustále užívat ochoty biskupv okolních,

žádali jich za poslání svatých olej, za posvcení

chrám, za posk5rtnutí bimování jich katechume-

nm a za svcení jich knží. Zvlášt s toho hlediska

poteba utíkat se k autorit cizí byla tžkou pe-
kážkou: kandidáti katolití byli odsouzeni k dlou-

hým a trudným cestám a asto vydáni nevlídnému

odmítnutí. Mnohým prelátm bylo podezelé vše,

co picházelo z Cech; byvše astji podvedeni od

utraquist, mli se na pozoru. Tyto nesnáze všeliké

odstrašovaly od povolání k úadu knžskému a to v do-

b, kdy již tak nesnadno bylo získat dlníky ku práci

na vinici Pán. Nad to uprázdnní stolce metropo-

litního zdálo se tvoit jakousi rovnost mezi syny

církvi vrnými a mezi odbojníky. Konsisto dolejší

nesvolila by nikdy k uznání vyšší moci konsistoe

hoejší; jen arcibiskup mohl dodat opt jakési síly

innosti katolické a vzbudit jakous úctu utraquist.

Však teprve po dosti dlouhém vyjednávání Fei-

dinand piml dvr papežský ke jmenování arci-

biskupa Pražského. Velikou nesnází bylo, jak opa-

tit mu estné dchody: skoro všecky statky arci-

biskupské, nkdy velmi bohaté, pešly v ruce cizí,

a papež se obával vydat trapnému ponížení jednoho

z nejpednjších svých zástupc. Naléhání a sliby

císaovy zvítzily konen nad úzkostlivostí papež-

skou.*^) Ustanoveným kandidátem byl Jindich
Písek neboli Skribonius z Horšova,
jenž od roku 1556 spravoval dioecesi pražskou. Ja-

kožto \'ychovatel arciknížete Karla, otce Ferdi-

nanda IL, požíval plné dvry rodiny královské.

Svou ueností, výmluvností, upímností své víry

zjednal si název orakula kapituly; jsa laskavý a

vlídný neml nepátel; král nemohl si pát jiného

pomocníka, jenž by byl lépe pochopil jeho úmysly,
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a jehož osvdená oddanost církvi by byla moudejší

a laskavjší. Za jeho správy byly již V3'konány pa-

trné pokroky a odstranny nejkiklavjší zloády;

katolíci posílení pozdravovali zui nové doby; Skri-

boniem poíná opravdu dílo obnovy, v ki;crém po-

kraovali potom Prus, Medek a Harrach.
Po práci vykonané nechtl pijmout dstojenství

i nepál si jiné odmny za svou námahu, než aby
mohl v službu nového arcibiskupa dát svou zku-

šenost a svou autoritu.*^)

Ferdinand pak navrhl kurii muže, kterého dlou h-

již znal a miloval, Antonína Prusa z JVIío

h e 1 n i c e. Pocházeje ze zámožné rodiny pvodu
moravského, výmluvný a vzdlaný Prus rád se

pokoušel o úkoly obtížné: byl nadšenec. R. 1542
žádal, aby jako kazatel vojenský mohl provázet

vojsko táhnoucí proti Turkm; jako fará ve Chbu
krok za krokem hájil pdu proti vnikajícímu protes-

tantismu, t Roku 1552 zvolen byl za velmistra ki-

žovnického ádu. Ferdinand, povolav ho do Vídn-
jmnoval jej tajným svým radou a pozdji bis,

kupem Vídeským. Papež, a se mu chování Pru-

sovo na konciliu a jeho samostatnost málo líbily, ko-

nen povolil neustálému naléhání císaovu a 15.

záí 1561 posvtil jej za arcibiskupa Pražského.

Volba byla šastná, a Prus nezklamal dvry panov-
níkovy: za neustálých a neslýchaných nesnází, jež

byly by zmalátnily mysl nejpevnjší, jeho oddanost

neochabla a jeho víra neumdlela; bezprostední

úspchy nebyly píliš patrné, ba jak mohlo být ji-

nak? Avšak klestil cestu svým nástupcm a umož-
oval jejich vítzství.

Však sám o sob s podporou jen knžstva úo-

mácího nebyl by svedl nieho. Ale král opatil mu
znamenité spolupracovníky, o nkolik let díve po-

13*
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volav do Cech rád jesuitský. Jako v celé

EvKjp i v Cechách jesuité hyU nejobratnjšími a

nejstatenjšími apoštoly nového pozvednutí církve.

Doba papeže Pavla IV. (1555—1559) jest kul-

minaním bodem protestantismu. Roku 1558 vy-

slanec benátský odhaduje, že sotva desetina Nmc
poslouchá ješt stolice papežské. Nejen dnešní pro-

testantské zem nmecké již tehdáž se drží uení
nového, ale i jižní a západní zem, pozdji z ásti od

katolík dobyté, jsou rovnž ohnisky kacíství.

V dr^.avách Habsburských, v zemích rakouských

a v IJhích, pi vší dobré vli Ferdinandov, skoro

všecka šlechta jest protestantská, a nejpísnjší kroky

ntjsou s to, aby zastavily pokrok reformace v m-
stech. Národové skandinávští byli mezi prvními,

kteí se odtrhli od íma. I tam, kde autorita cír-

kevní dlouho zdála se co nejlépe a nejpevnji za-

ložena djinami a povahou národa, moc její jest

otesena; v Polsku za Sigmunda Augusta lj;itheráni

s kalvinisty zápasí o její ddictví. Obraz není mno-
hem vábnjší, pohlédneme-li na E\Topu západní.

Švýcarsko a Nizozemí vtšinou jsou protestantské,

Skotsko obráceno jest Janem Knoxem, a Anglie,

rozkolnická od doby Jindicha VIII. a roznícená

ukrutnostmi Marie Krvelané, svj osud spojuje

s osudem reformace. Ve Francii velká ást šlechty

je zachvácena nákazou, a královna Kateina kolísá

mezi mší a kázáním. Ba i ve Španlích a v Itálii hnutí

opposiní se vzmáhá ím dál tím víc, a ohniska in-

vase zdají se tu ohlašovat blízký a obecný výbuch
zla. Pedtuchy nejvtších pessimist jsou piro-

zené, proud roste neustále a odboj rve poslední pe-
kážky: ješt jeden náraz a po oné moci papežské,

jíž se koili národové a králové, nezstane než pouhá
vzpomínka.
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Píiny tohoto pádu jsou velmi rozmanité, ale

žádná neusnadnila více vítzství protivník kurie

jako vlastní její vytáky a jakási lhostejná resignace,

na niž pestávala. Útok stihl ji práv ve chvíli, kdy
pln byla opojena nedávnými svými vítzstvími.

Pekonavši nebezpená a hrdá koncilia XV. století

a opírajíc se o podporu draze zakoupenou od panov-

ník svtských, myslila, že se mže již jen íšit

ze svých úspchv a opovrhujíc svými nepáteli, po-

hroužila se v pstování vd a umní nebo v záludns

bažení po výbojích territoriálních. Po dlouhý ac
kázaní Lutherova nedovedla vytrlmout ji ze zamilo-

vaných prací; hádky dogmatické zdály se dosti ne-

patrnými a smšnými mužm, ideálem humanismu
zaujatým: díve než Lev X. a Khment VIL poznali

opravdu, o bží, polovina Evropy v^onkla se jim.

Ostatn nebylo píliš snadno organisovat odpor.

Tytéž dvody, které vzbudily pozdvižení odboje

proti ímu, jsou svdectvím, že se kurie sotva po-

kusila o obranu. S nkterým prospchem byla by
bojovala, kdyby proti svému nepíteli bj-la postavila

program pesný a armádu vycvienou, vyznání a du-

cho\'enstvo: ale v tomto pípad vzpoura nebyla by
ani \ypukla. Zda se jí práv nevytýkaly nevdo-
most a zkaženi st knžstva a pevaha, kterou pro-

spchm hmotným dává nad vcmi náboženskými?
Jakými pomocníky byli tito knží, kteí nejastji
v stavu duchovním hledali jen záminku k ukojení

svých chtív! A zda sami strážci ^•íry, biskupové a

papežové, elegantní, pí\ti\á, duchaplní byli dosti

jisti pravdou, aby, dj se co dj, udrželi neomylnost
církve a nezmnitelnost symbolu ? Kdj^ž zápasí d\'
náboženství, vítzstva pipadá nevyhnuteln nábož-
njším, to jest ne tm, jichž uení jest nejistší, ale

onm, jichž pesvdení je nejrozhodnjší. Proti
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nim papežové vynikali nepoprnou pevahou intel-

lektuálni, jakou mli nad svými nepáteli.

Avšak íanatism je nakažlivý; pednost, kterou

zjednává jedné stran, mže být proto vždy jen

pomíjející, ponvadž vzbuzuje reakci, jejíž síla je

tím vtši, ím prudší jsou vášn vyvolané. Víra

utuchlá se vzbudila, jakmile byla popírána. Kato-

licism zaujímal v minulosti píliš dležité místo,

píliš úzce b5^1 spojen s duchem národ, pedstavoval

píliš ušlechtilou snahu hloubací, aby mohl být od-

strann bez odporu. Nkteré nejhnusnjší neesti

pestaly té chvíle, kdy se nová sekta domáhala
správy kesanství. Knžst\'o jsouc steženo, za-

nechalo obvyklé své nevšímavosti a nedbalosti, a

znenáhla vánek pobožnosti a víry, vzmáhaje se víc a

více, províval celou hierarchií. Když nebezpeenství

jest vážné, pud zachování volá na pední místa

osoby nejneohroženjší a nejbojovnjší. Na stolici

papežské na místo humanist zasedli theologové,

a nástupci krásovdc stali se asketové. Vojáci lépe

vycviení šli do boje s vtší prudkostí, a jejich od-

vaha u vdc nestrpí ani slabosti ani smlouvání.

U všech pedstavitel církve dostavilo se ono stí-

dání postupu a ústupu, které vyskytuje se vždy, jak-

mile národ, strana nebo náboženství jsou strženy do

boje na život a na smrt; všickni bojovníci zachváceni

byli týmž neodolatelnjan nadšením.

Moc papežská, jsouc unášena massou vncích
a sama je unášejíc, ujala se mocné < fíensivy, a n-
kolik let postailo k úplné promn situace. Na kon-

cilu Tridentském katolicism dokázal, že má dosti síly

životní k podniknutí nutných oprav, ale tyto opravy

nejen neusnadnily shodu s odboj niky — jak doufala

nerozhodnost tch, Icteí mli více dobré vle než pro-

hlédavíjsti — ale vedly k tomu, že se jen jasnji od-
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kryla roztržka, posílily moc papežskou a dogmatu
daly pesnost a písnc^st dosud chybící. Knžstvo
se zmnilo a podrobeno bylo kázni nezlomné, sa-

mostatnost círk\á národních zmizela a odchylné

obady zavrženy neodvolateln. — Ve chvíli, kdy
protestante myslili, že opanovali pole, boj sotva

poínal. Nechápali ješt ani dležitosti koncilia Tri-

dentského, a již byli vyhnáni z celé jižní Evropy.

Filip II. ohrožené své víe posloužil svými voji, po-

klady a nesmiitelnou svéhlavostí ducha, v nmž se

vtlil fanatism španlský, zocelený za dob kižác-

kých. Na jeho výzev všudy pipravováno se k obra-

n. V mnoh3'ch zemích úspchy protestantismu

byly spíše hluné nežli opravdové, vznt pr\'ních

dní ochabl a byl podryt vnitními hádkami. Nyní
útoníci zase byli pekvapeni a rychle zatlaeni na
ústup.

V zápase potom zahájeném mezi protestantis-

mem a katolicismem, jenž trvá až do doby, kdy ob-

jevení ideí filosofických, jestliže neusmíilo rzné
sekty kesanské, aspo obrátilo jejich hnv proti

novému a nebezpenjšímu nepíteli, opravdovými
strjci vítzství byli jesuité. Záští, které je

stíhá, a hrza skoro mystická, Ictcrou vzbuzují, opráv-

nny jsou skutky. Mžeme o nich mluvit bez hnvu
a bez lásky, ale ne bez údivu a bez údsu. Je-li

pravda, že konciliem Tridentským poíná obnova ka-

tolicismu, není pochyby, že bez jejich vlivu dílo kon-

cilia nebylo by se stalo tím, ím bylo, že oni jediní

vystihli význam nález tridcntských, a že moci pa-

pežské opatili jádro vojska, jehož potebovala.

,,tJskoky áblovy jsou nevyerpatelné," píše hi-

storik tovaryšstva, ,,ale zmaeny jsou dobrotivostí

božskou. Aby vyhladil svate náboženství a zahubil

nesíslné množství duší, nepítel pokolení lidského
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si usmyslil svést mnicha a proniknout jej hrozným
svým duchem. Práv mnich nedvoval dílu mni-

chovu. Aby se moudrost boží nezdála menší nežli

lest hadova, proti novým houfm nevících bylo

teba postavit nové voje vících".**) Voje Kristovy,

vojsko víry, vojíni \'ící, t5i;o válené výrazy jaksi

dotérav se derou do péra spisovatel tovaryšstva,

vždy Ignác z Loyoly v5^voil pravý stroj válený,
nejhroznjší, jaký kdy vynalezen byl pro vítzství

myšlenky. Bez vle, zbaven všech pout svtských,
jesuita jest nejcvienjší zbrojnoš, nejsmlejší apoš-

tol a nejstatenjší muedlník. Žádný úkol není mu
dosti nevdnýa nižádná povinnost dosti nebezpená.

Jako všecky legendy i legenda jesuitská, jak si ji

pedstavuje fantasie lidová, jest smšná, vztahuj e-

me-li ji na tu neb onu osobu, ale pravá všeobecnou a

hlubokou pravdou, rozšííme-li ji na celé tovaryšstvo.

Na vzdor provinciál jesuité sami o sob jsou velmi

poestní lidé; setkáme-li se s nimi v historii nebo

v život, bezdn pocítíme k nim úctu, asto ja-

kousi sympathii a nkdy šetrný obdiv. Jsou skromní

a uení, milí v obcování, jejich oddanost jest

upímná a svdná, zbožnost shovívavá a laskax á,

tvrdší jsou k sob nežli k jiným, znají svt a a ovlá-

dají jej, povrhují jím; nad n nikdo lépe nedovedl

lovit duše, a po svém zakladateli zddili neodola-

telné kouzlo a schopnost, b}'! každému vším,

A pece v téže chvíli, kdy nejživji oceujeme
všecky tj^o vábné vlastnosti, cit podivného nepokoje

se zmocuje duše: jesuité neznají lidskosti. Všecky
žaloby a všecko záští odvoduje jak jich cíl vy-

tený tak prostedky užité. Jisté zpsoby oddanosti,

a jsou vznešené, djí se pece proti pírod. Ob-
novili zloin Origenv, zmrzaili se vlastníma sv^nia

rukama. Odekli se svého svdomí a chth lidstvo
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pimt k témuž hroznému odeknutí. Tu byl pra-

men jejich síly, ale také koneného úpadu. Jejich

vítzstvím svt byl by odsouzen k vnému dtství,

proto také nic nezaložili ani nevydali, žádného spisu,

ani památníku, ani stavby. Ale po dv století vzdo-

rovali budoucnosti. Protože v jejich oích jedinou

nenapravitelnou chybou byla vzpoura proti církx^i,

všecky prostedky byly jim vhodné ku potlaení

ducha neopatrného a badání svobodného. Jejich

nelítostná laskavost bez hlasu svdomí kupila mrt-

voly, když \Taždní bylo potebí k obnov autority.

Nikde jejich innost není tak podivuhodná a

hrozná zárove jako v Cechách. Když sem pišli,

strany katolické nebylo více, byla zastrašena spíše

nežli oslabena odpadlictvím, oni opravili ji ve všech

smrech, znova zídili, rozháli opt ohnm, kterým
sami pláli; pak, když byli pipravili boj, se stejnou

obratností jako vytrvalostí a obtavostí pouštli se

do zápasu s pesvdením, které se nedsilo více

nebezpeenství nežli ukrutností. Jako vítzové
zneužili svého vítzství nemilosrdn a nelítostn,

vyhnali ze zem kacíe t\Tdošijné, jiné sklonili pode

jho železné. Za pl druha století všecko badání bylo

dáno do klatby, všeliká práce duševní byla pode-

zelá; tak jako v Paraguaji oni i v Cechách usku-

tenili svj ideál vládní, a jest pravý div, že náiod-

nost eská neskonala pod jejich tyranst\nm. Však
ne že by njak byli nenávidli zem eské: nijak.

Naopak milovali ji, ale jako dOo, kteréž uhntli

svýma rukama a s podmínkou, aby poslušn op-
tovala hymnu poddanství, které ji nauili-

Ferdinand byl jedním z pr\ních pano\TiJk,

kteí pedvídali píští osudy tovaryšstva. Od st\T-

zení ádu papežem (27. záí 1541) neuplynulo ani

deset let, a již žádal Loyolu, aby poslal mu nkolik
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eholník. Pravým zakladatelem missie nmecké
byl C a n i s i u s. Byl zástupec biskupa Augšpur-

ského na koncilu Tridentském, roku 1549 professor

a rektor university Ingolstadtské, pozdji tolik pro-

slulé; \^Tiikaje velikou moudrostí, chytrostí a cti-

žádostivostí, získal si píze císae, jenž r. 1551 po-

\'()lal ho do Vídn a jmenoval dvorsk^Tn kazatelem.*^)

Taková byla dvra Ferdinandova v nho, že dlouho

naléhal na, aby pijal biskupství Vídeské. Ignác

nechtl se zbavit výteného služebníka, ale dovolil

Canisiovi spravovat dioccesi po jeden rok; v sku-

tenosti jeho úad sé prodloužil na tyi léta. Fer-

dinad daroval jesuitm vídeským klášter karme-

litský, dv stolice na uni\'ersit a svoval jim dle-

žité úkoly diplomatické; založili kollej pro sjTiy rodin

šlechtických, a jejich innost se vzmáhala znenáhla.

Nicmén se zdá, že se pobyt ve Vídni nelíbil

píliš Canisiovi: brzy nové pole se ote\elo jeho in-

nosti.

Kapitola Pražská a opat Broumovský žádali

Ferdinanda, aby povolal jesuity do Cech. Ze všech

nedostatk, jimiž strádal katolicism v království,

nejvážnjším a nejosudnjším byla nevdomost knží

a lhostejnost vncích. Nuže, hlavním cílem jesuit

bylo práv povznést duševní a miavní úrove knž-
stva a vychováním vytvoit nové pokolení, schopné

napravit chyby svých pedchdc. Jesuité vedle

dom pro nováky zakládali koleje a ne Idáštery.

Canisius se odebral do Prahy, aby prozkoumal pdu.
By] dosti špatn pijat: ,,pry s tím psem" (Canis —
Canisius), pokikováno na, ,,nadnámibdíHus."")On

však ukonejšil obavy utraquist: jesuité nepijdou

prý, aby podncovali hádky, nýbrž jen aby šíili

nauky: zda všem Cechm nebží o to, aby pastýi

národa byli lépe prodchnuti svými povinnostmi?
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Za objedli vykázán jim proslulý klášter svatého Kh-
menta na Staiém mst, nedaleko od mostu Karla IV
Míval nkdy až stopadesát mnichv, a dominikáni

s prospchem spravovali tu po dlouhý as své školy;

^^yv vydrancován a ásten poboen za válek hu-

sitských, byl útoištm pouze pevora a dvou mnich.
Prese všecku r3xhlost, s jakou práce obnovovací byly

pohánny, jesuité ujali se ho teprve roku 1562; roz-

sáhlá budova, která se dnes nazývá Klementinem,
povstala ponenáhlu tak, jak jejich úspchy a štd-
rost jejich stoupenc povolovala jim rozšiovat p-
vodní stavbu.'*')

Administrátor Skiibonius žádal Canisia, aby
mu poslal eholnky znalé jazyka eského i nmec-
kého: s touto podmínkou jen prý se domohou nja-
kého vlivu. Jejich náelníci vdli to dobe, ale kde

vzít tyto missionáe znalé jazyka eského? Ferdi-

nand arci poslal do íma roku 1551 de\'t mladých
echv, aby tu dokonili svá studia náboženská;

ježto nebylo více místa v kolleji nmecké, která

práv byla otevena, Ignác pijal je do domu kolleje

ímské a nadchnul sv^-m duchem; vstoupili všickni

do ádu a stali se zápasníky za \'íru a zakladateli

pokolení, které zvítzilo roku 1620. Ale vzdláni je-

jich ješt daleko nebj-lo skoneno a zatím teba bylo

se spokojit tím, co podávalo tovaryšstvo. Na místé

vdní aspo víra inila zázraky.

Prese všechnu nepíze prvních dní, dojem
kterýž odnášel Canisius, nebyl nepíznivý. Posu-

zoval situaci s bystrostí, která jest mu ke cti: lid

pražský pijímá sice jx)d obojí zpsobou, ale krom
toho zachovává obady a slavnosti katolické, ka-

cím pak se neck)stává uencv a není shody mezi
nimi. Pda prý tu jest mnohem píznivjší než ve

Vííhii, kde niladší vzpoura jest živjší a v užším styku
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s protestantismem nmeckým.*®) — To neznamenalo

však, že hlasatelm pravdy nebude podstoupit hojn
zkoušek. Reholníci se ubírali z Itálie vedením rek-

tora Cornelia Brogelmanna.
,,
Jdte," ekl jim papež

„jako beránci mezi vlky. Nemjte strachu, Kristus

jest v ele vašem. Bute opatrní, sprostní jako ho-

lubice, a vyžádá-li toho dobro obecné nebo nábo-

ženství, neváhejte a obtujte své životy v boji sva-

tém."*') Cesta skrze Nmecko byla trapná: tupili je,

kamením házeli po nich, nutili je, aby v postní dni

jedli maso. Konen dne i8. dubna r. 1556 pišli do

Prahy. Kollej pražská náležela tehdáž provincii n-
mecké; roku 1563 založena byla provincie rakouská,

jejíž provinciál sídlil ve Vídni.

Ignác se zdvihl na své smrtelné posteli, aby mis-

sionám udlil poslední své rady: málo lidí tou

mrou mlo dar udílet ohe božský svým pomocní-

km; nadšení, kterým byli prodchnuti, podporovalo

je proti mdlobám a, co ješt zvláštnjšího, chránilo

jich od všelikých chyb. Canisius žádal zakladatele

ádu, aby poslal mu muže ,,ozbrojené svatou trp-
livostí a planoucí žádostí nmohého utrpení, kteí by

zašívali nyní se slzami a klidili pozdji s radostí".

Jesuité pinášeli dvoje pesvdení, které inilo

je nepemožitelnými: byli jisti, že se drží pravdy, a

jisti, že budoucnost jim náleží; píkon neodstrašo-

valo jich, hojnost žn vynahradí zdlouhavou práci. ^")

Z prvních dob jesuit v Praze máme pamti jesuity,

sepsané se zejmou upímností; je to pramen velmi

vzácný a zajímavý.") Jsouce vrženi do zem, které

neznali a jejíž ei nerozumli, mli proti sob mimo
pedsudky kací, žárlivost ostatních ádv a ne-

dvru skoro všeho knžstva katolického, jehož

pokoj kalili. S poátku bylo potebí zázrakv, aby

se udržeh, \yhledali si styky a zabezpeili prostedky
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žádný jiný rád v službu vci nepinesl podobného

souboru vlastností si odporujících: bylif mystiky

ilými, politiky nadšenými, apoštoly diplomatic-

kými; v žádné dob pi jednom sboru nepodivováno

se podobnému sdružení vdní dostaten hlubokého

a prostoty sdílné, odíkání a ctižádosti, pokory a

nádhery, nezlomnosti a ohebnosti. Nebylo duše,

k níž by nenalezli klíe. Velikou jejich pevahou bylo,

že bezpeného útulku poskytovali lidem, jichž sv-
domí tak dlouho trápeno bylo pochybnostmi, a žíz-

nilo po pokoji. U nich nebylo již hádek ani nejas-

nosti: pinášeli uení jasné, pesné, urité v nej-

menších podrobnostech. Jaká to vnada pro lenost

a nevdomost lidskou! K svému spasení každý mohl
odevzdat se jen do jejich rukou. Katechism, který

Canisius složil ve Vídni, byl podivuhodný svými
otázkami tak dobe spiatými, svými odpovmi
strunými, jež nezstavují místa ani bludu ani dvoj-

smyslu. Na sta novj^ch vydání dostalo se mu, a na

sta tisíc duší pinavrátil ímu. Jesuité byli pro-

dchnuti tímto vzorem, jehož zmna v jistých podrob-

nostech podružných staila, aby byl pizpsoben ke
všem okolnostem.

Jesuité, sotva že pišli do Prahy, poali své dílo

vyuov^ací, oteveli gymnasium a akademii. Profes-

sor chyblo, žák bylo poskrovnu, proto také or-

ganisace byla velmi neúplná. Gymnasium mlo
šest tíd ... na papíe: ti tídy gramatické sve-

deny v jednu, rhetorika nkdy celá léta zstávala
zavena. Na akademii, zárodku to píští katolické

university, vyšší studia pedstavoval jediný profes-

sor theologie, k nmuž se o nco pozdji pidružil

professor filosofie. Nejnaléhavjší potebou bylo

získat tovaryšstvu pííznivce, udržet v poshišnosti

a ve víe pány katolické, u nichž se objevovaly
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známky slabosti, zabezpeit lepši výbr knžstva.

Již roku 1556 otcové slavnostn oteveli k o n.v i k t

šlechtický (convictus seu contubernium no-

bilium); arcikníže Ferdinand poslal sem své panoše,

roku 1559 oba synové vévody bavorského Arnošta

tu byli na vychování. Touto vznešenou ochranou
byla pivábena šlechta; nkohk nejvyšších úed-
níkv otcm svilo své dti, a brzo se to stalo mó-
dou. Roku 1573 eho XIII. v uznání zásluh to-

varyšstva založil seminá chovanc pa-
pežských (seminarium alumnorum pontifici-

orum), kde dvanácte mladík, vybraných ponejvíce

z chudé šlechty, bylo vydržováno na útraty kurie;

žáci, nadání požívající, podrobeni jsou témuž ádu
jako žáci kolleje nmecké v ím, pipravovali se

na knžství a byli školkou, odkud vybíráni náel-
níci církve eské. J iným nadáním byl seminá
chudých student (seminarium seu do-

mus pauperum, též collegium novum zvaný), odkud
vycházeli prostí knží; oteven byl roku 1559, ale

zaven zase po nkolika letech z nedostatku dcho-
dv a znovu zízen teprve roku 1580.^^)

Podle svdectví jesuit školské jejich ústavy
velmi záhy získaly povst, která se rozšíila až za

hranice království a vzbudila závist imiversit pro-

osstantských. V nkterých stránkách jejich pýcha
dtet oprávnna skutky: professoi staré universit}'

qpz pijmuv, bez žák, podrobení zastaralým ádm,
fvetížení nevdnými pracemi správními, nejevili

eždy pílišné horlivosti, a jejich píklad bý'val mn* h-

y málo povzbuzující. U jesuit vyuování bylo pra-^

videlnjší, káze písnjší. Zkoumáme-li však vc
zevrubnji, poznáme, že dovedli hlavn své žáky
bavit a prach házet do oí rodim nebo veejnosti.

Vše bylo vypoteno na okázalost. Rok školní byl
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jen neustálou adou sla\'ností, jichž pípravy pso-
bily velikou radost mladíkm a jichž nádhera kla-

mala posluchae. Slýcháme asto, že byli pr\Tiími

paedagogy na svt, a pravdou je to potud, pokud
rozumíme tím, že nikdo neznal tak umní vloudit

se do duší svých žákv a zakrývat jim nudu vdní.
Jako spasení tak i \'zdlání nabývalo se u nich bez

námahy a bez bolesti, t Tak r. 1559 zaízen po prvé

slavný prvod na den božího tla; na oltái mlá-

denekové okrášlení vnci, s kídly na ramenou,

pli píse na pokyn svého uitele. Všecky svátky

byly podntem podobných obadv, živých obraz,

pestrojení, zpvv a tanc. Pedstavována pc>slední

veere Pán, pašije, utrpení Kristovo v zahrad
Jethsemanské. Znenáhla se osmlili: po pantomi-

mách následovala mystéria. Roku 1558 jejich žáci

hráli opravdový kus: Církev a moc její nad národy;

roku 1559 Boj tla s duchem; roku 1560 t komedii

Evripa, kterou se líila nestálost vcí lidských a

krátkost života našeho; následující léta Zahynutí

Saulovo a korunování Davidovo, Kristovo z mrtvých
vstání, sv. muenník Václav; toto poslední mysté-

rium— pedstavené roku 1567— vydáno pozdji též

pekladem eským. ^^) Na tisíce divák bývalo pi
tchto pedstaveních, nkteí neušetili svými vtipy

ani hercv ani uitel jejich; vtšina sice nerozumla
nijak vší této latin, ale byla nadšena krásným uspo-

ádáním divadla, hudbou, vystrojením, prvody,
a zápasy.") A pro žáky jakým požitkem byly tyto

slavnosti se zkouškami, jakých vyžadovaly, s po-

tleskem množství, s blahopáním vysokých osob-

ností, s hctstinami jim vystrojenými! Celý život

školní bjl neustálým inscenováním. Roku 1559 na

boží hod svatodušní jesuité poádají velikou slavnost,

žáci pednášejí ei latinské a ecké, oslavují sed-
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mero dar ducha svatého ve verších makaronských,
sedmerem jazyk: eským, nmeckým, italským,

latinským, eckým i hebrejským a to ani ne po ce-

lých dvou letech studii! Kazdou nedli a o svátcích

jeden žák rhetoriky pednáší ped svými druhy la-

tinskou báse nebo e. V sobotu škola se otvírá

rodim, a ped nimi vedením professor poíná
zápas, v nmž v>'bornf žáci svými vdomostmi druh
druha snažili se pedstihnout: každý žák se chlubí

svou ueností, na odiv staví své pvaby. Koncem
roku slavnjší zápas enický se skoní rozdílením

cen.

V tom ve všem jest cos umlkovaného, málo
vážného a jako nádech lži. Celkem žáci se nauí
málo. Rodiové se diví rychlým jejich pokrokm
v latin. Professoi, neznající esky, napapouškovali

s nimi nkolik slov, nkolik vt. Co znamenalo toto

dimolení? Jesuité nevštípili svým žákm zálibu a

úctu k vd, nehledí ani povznést jejich ducha ani

vzdlat jejich rozum. Málo píznivým svdectvím
jest pro n, že z jejich ádu vyšlo spisovatel tak po-

ídku a tak prostedních. Ba i stará universita, i pi
svém úpadku, vyniká nad n nekonen; studia jsou

tu opravdovjší, methody vyšší. Který z jejich

zbožných humanist mže být pirovnán k M a-

touši Kolínovi z Chotiny? Celá

propast zeje mezi jejich rektorem Brogelmannem,

který podniká lov na duše, a mezi mistrem Mar-
tinem Bachákem z Naumic, který

ve svých snahách o povznesení osvty povzbuzován

jest toliko pstováním pravdy a dobra.

Jesuité pestávajíce na vzdlání pamti, za-

vádjí žalostný systém vybraných kus, jenž se po-

tom zachoval tak dlouho; dsí se všeho, co jen

z daleka budí pemítání. Zmrzaují starožitnost;
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od slavných literatur ecké a latinské, onch veli-

kých osvoboditelek, kde se vzal humanism, po-

žadují jen vzdlání rhetorického. Žádný spisovatel

klasický nepeten -od zaátku do konce; sotva že

nkolik eí Ciceronových najde milost ped jejich

zraky. Jejich víra znamená všudy nebezpeenství.

Roku 1559 vyluují ze školy knihu Erasmovu ,,De

copia verboru m", ne že by dílo samo sebou

bylo podezelé, ale ponvadž spisovatel ,,kacíství

okno otevel". Studium etiny jest velmi zane-

dbáno, djepis a vdy pírodní úpln vyloueny. Pro-

fessor filosofie neustále opakuje staré definice scho-

lastické, professor theologie vykládá knihu sentencí

Petra Lombardského. Z mladých lidí sob svených
nechtjí vychovat uence a muže, nýbrž poslušné

syny církve. Hudba, zpv, výklady náboženské,

odíkávání katechismu a cviení náboženská zabí-

rají vtší díl asu. Žáci chodí ku pijímání každou

nedli, nkteí dvakrát v témdni. Vyvinuje se u nich

ona zbožnost mystická, která vždycky k\etla v t(j-

varyšstvu. V kostelích, na ulicích mnozí z tchto
mladík mají vidní: Ježíš a Maria se jim zjevují;

uitelé rádi slyší tato vypravování a rozhlašují je

hlun. Idea neustálých zázrak, víra v zakroování

božské ve všech pípadech života pi zkouškách pro-

niká tyto duše mladé, niíc všeliké vdecké pojetí

svta a mravnosti. V život jako ve vd dležití

>

je zachránit zdání, vyhnout se pohoršení: žáci jsou

podivuhodn vycvieni, plni úcty k otcm, zdvoi-

losti uhlazené, jejich chování v služb boží je ped-
mtem povzbuzení, a srdce prostá jsou dojata, vi-

dí-li, jak jdou v prvodu se zraky sklonnými: dábel

však neztrácí tu nieho, a souasné prameny doka-

zují, že tato povrchní ctni.st neodporuje hrub po-

kušení.")

L>enis-Vau(ura, Kouec s<i&iOStaluch>ti eska. U» ia



Jesuité nepestávali na svých koUcjích: útoi
na spolenost se všech stran najednou; mimo úad
uitelský jsou kazateli, almužníky, missionái, spiso-

vateli a j. Za prvních let pobytu jejich v Praze malý
hlouek vících vihled se rozptyloval ješt; roku

1559 jediný kazatel utraquistický obrátil prý pt
set katolík. Za toto hromadné odstupování sla-

bou náhradou bylo trnácte proselyt, které získali

otcové.^^) Nicmén se tváili vesele, hledli psobit
na obrazotvornost lidu, slavili obady náb ženské

s okázalostí dávno zapomenutou, navštvovali v-
zení, povzbuzovali odsouzené a vyprošovali jim mi-

lost, jestliže pestoupili. Každý pátek a každou ne-

dli dva z nich chodí^-a]^ do dom špitálských a když
poskytli své služby nemocným, vyuo^'ali je v nábo-

ženství. Ferdinand svil jim roku 1562 censuru

tištných spisv,aoni plnili svj úad ,,svdomit."
Pemlouvali své kajícníky, aby vydali jim díla po-

dezelá, a pálili je s velikou okázalostí. Již byli vy-

hledáváni též jako zpovdníci; dvr jim byl naklo-

nn, a arcikníže velmi pravideln a pobožn poslou-

chal kázaní Blyssemiova. V mst, kde se hovoilo

tém jen esky, tato kázaní latinská nebo n
mecká obrácena byla jen k nepatrné menšin i byla

poslouchána jen od tch, kdo nejmén potebovali

jejich pouení. Proto již roku 1560 jali se uit jazyku

eskému s takovou pílí, že ke konci roku jeden z nich

Baltazar Pfarrkirchen mohl zpo\ídat esky.
Obtíží bylo s dostatek. Píjmy jesuit byly ješt

dcsti malé: komora královská, majíc vždy nedo-

statek penz, V5rplácela velmi* nepravideln píí-

spévky slíbené; mnohdy nedostávalo se jim vcí nej-

nutnjších. R. 1558 za zimy velmi tuhé nemli díví

ani penz k vytápní síní školních; prosili svých

žák, aby vyžádali na svých rodiích peníze k na-
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koupení díví. Jejich nepátelé stavli se velice roz-

horlenými: — hle, \'yt3'kali, to je bezplatnr-st, ktc-

vouž ohlašovali;* v skutenosti vymamují veliký poet
penz pro vlastní své poteby. Sám arcikníže se roz-

hnval a pokáral jejich požadavky: pro se obracejí

k žákm, když král slíbil vydržování jich? Lid ne-

ustále byl nanejvýš nepátelský, vil všemu uda-

vast\'í proti nim; vytloukána jim okna a pezdíváno
jim syn Jidášových. S poátku arcikníže k zame-

zení výtržností musil jim odporuit, aby se neuka-

zovali na ulici. *'') Utraquisté hlasit mluvili v jejich

kostelích. blížili se k tem, kteí se zpovídali, aby je

poslechli; když vystaven byl hrob boží, mnozí cho-

dili okolo oltáe s klobouky na hlavách a v>'smívali

se tmto modláskýTn obadm. Ponkud pílišnou

svou horlivostí zavinili nkteré nepíjemnosti. Utra-

quisté, kteí jim svili své dítky, stžovali si trpce,

že zneužívají jejich mladosti, aby odvrátili je od
víry jejich otc. Žaloby nebyly vžd}^ docela opráv^-

nny, ale nepátelé otcv opakovali je, bouili lid,

jenž se shromažoval ped jejich domy a pronásle-

doval je svým povykem. Pohoršení bylo ješt vtší,

když jejich professor theologie Wolfgang za kacíe
prohlásil všecky, kdo pijímání pod obojí zpsobou
pokládají za potebné k spasení. Odvážlivjší se

smlouvali již o tom, aby vydáni byli na smrt; stží

jsou peinluveni, že se spcjkojili stížností k arciknížeti:

ovšem tím vc byla odbyta.

PrxTiích deset let uplynulo v tchto zápasech

nevdných. Všecken jejich úspch záležel z nko-
lika desíti pochybných pestup. Ferdinand I. jesui-

tm dal právo j^ovyšovat na dstojnost akade-

mickou (1562), a Pius V. rozšíil pozdji toto prá\o
na \-šecky jejich akademie (1571). ale zatím ád ne-

ml než asi padesát žákv a nebylo kandidát. —
I4«



Jesuité však se nermoutili z tohoto postavení a

plným právem. Zakoenili se v zemi, nalezli 1u

mocné pátele a poznali pdu; dorostu jim pibý-
valo, jich pluky se doplovaly a také zlepšovaly;

naskytla-li se píznivá okolnost, hned byli poho-

tov a nepicházela-li dlouho, vdli, jak ji pivodit.

Jak v politice tak i v náboženství dílo pípravné, je-

diné možné v této dob, pokraovalo pomalu. Fer-

dinand vykonal svj úkol: na jeho nástupcích bude,

aby využitkovali sil, které jim odkázal.

Od njakého asu Ferdinand slábl; jeho zdraví,

dosud výtené, zmnilo se kolem roku 1560: trpl
kamenem a byl vysílen záchvaty zimnice. ^^) Na ze-

lený tvrtek roku 1564 chtl podle obyeje umý\'at

nohy chudým, však byl zachvácen mdlobou. Lékai
liledli zatajit mu pravdu, ale nepesvdili ho. Ži-

voil ješt nkolik msícv a zemel 25. ervence

1564
Z poddaných Ferdinandových, psal o nco díve

vyslanec benátský, Nmci milují krále, ale nebojí se

ho. Cechové nemilují ho, ale bojí se ho ,,pro pílišné

tresty, které jim uložil za posledního odboje, ale

tento strach zaíná již ochabovat. Uhri nemilují

ho, ani se ho nebojí."^') Vyslanci benátští svým oby-

ejným zpsobem, ponkud zasteným, shrnují

s obvyklou bystrozrakostí významné výsledky pa-

nování Ferdinanda I.

Po vtší ást svého života byl v Nmcích po-

slušným vykonavatelem vle Karla V. Když nepo-

dailo se jeho bratru podrob' t lutherány, on stav se

císaem, ochotn uznal dokonaný skutek, a Nmci
byli mu vdní za jeho resignaci a snášelivost. Ve sku-
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tenosti se vzdával panství nad Nmeckem. Svatá

íše ímsko-nmecká koní Karlem V.; moc panov-
níkova, od dávna podkopávaná rozpínavou mocí

knížat, mohla být již jen upomínkou od chvíle, kd>
se veliká vtšina poddaných prohlásila pro jinou

víru; jestliže protestantští kurfitové bez velikýxh

nesnází dali své hlasy Habsburkm, bylo to proto,

že jejich svobod nebylo se více eho obávat. Dávné
formule trvaly, ale nemly již moci, V den koru-

nování císa, korunu maje na hlav a íšské jablko

v ruce, pijímal písahu svých manu kleících; ale

jejich vrnost byla tak opravdová, jako vrchní pan-
ství nástupce Karla Velikého nad^královstvím Are-

latsk^-m nebo nad Itálií. Vrstevníci nikdy nechápou
dosti jasn revolucí, které se vykonávají, a Ferdinand
ani netušil posledních dsledk míru Augšpurského.

Není aspo pochyby, že od té doby sledoval cíl zcela

jiný, než jeho pedchdce. Ne snad, že by se byl

odekl myšlenky odvetné, ale chápal neurit, že po-

daí-li se Habsburkm obnovit nkdy svou moc
v íši, stane se to jen pemožením Nmecka z vní.
Od roku 1555 písluší jim nejlépe titul náelníku
domu rakouského; žezlo císaské nepidává nieho
jejich moci, není-li na pekážku jejich innosti.

Práv to je pední — a nejvážnjší — výsledek

vlády Ferdinanda I. On pemísuje tém osu moci,

ctižádost své rodiny, neb aspo uznává a posiluje

zmnu poatou již od vk. — Tím si vysvtlíme,

pro echy jsou hlavním píedmtem jeho pozornosti,

a že tu také jeho politika má nejznamenitjší v}^-

sledky. — V zemích ddiných, v Rakousku, Štyr-

sku atd. prese všecky nesnáze nové, zpsobené re-

formací, nebylo se obávat vážného odporu; odboj

byl tu možný jen podporou, kterou by nalezli v ze-

mích sousedních. Ale v korunách sv. Václava a sv.
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Štpána, národové, zvyklí samostatnosti, snášeli ne-

radi jho cizí dynastie; a pece jenom spojení Ra-
kouska, Uher a Cech povzneslo Habsburky nad jiné

panovníky a umožnilo jim vykonávat \'elikou úlohu

na venek. Jejich moc zstává nejistá, dokud ne-

pemní nahodilý spolek v jednotu uritou a nezaloží

pevn moc kiálovskou. V Uhích všeliký vážný po-

kus o opravu byl znemožnn pro pítomnost Turk,
kteí drželi polovici zem a byli vždy hotovi nabíd-

nout své pomoci opposici. Ferdinand chtl jen za-

chránit to, co mohlo ješt bý^t zachránno, a po-

jistit nástupcm svým právo ku panství nad do-

lejším Dunajem, i setrvává proto v boji nerovném,

ale stateném proti Solimanovi.

V Cechách pole b3'lo volné. Ferdinand, akoli

pejal situaci velmi zapletenou, již v nkolika le-

tech dovedl moci ki-álovské vrátit práva nejpoteb-

njší, pinutil šlechtu ku poslušenství a snmy pe-
mnil v poslušné vykonavatele své vle, pokoil
msta a potlail ony lánky zízení zemského, jichž

povaha demokratická právem zdála se mu nejne-

bezpenjší pro budoucnost. Snadné pokoení od-

boje roku 1547 bN-lo dkazem, jakých úspch již

dosaženo, a zárove pbsk).i;lo Ferdinandovi píle-

žitost, smleji provádt své pedsevzetí. Zem eská
na pohled nepestala být královstvím samospráv-

ným, ale již tehdáž b}la vtsnána v oko\'y správy

ústední, jen na králi závisící, a sklesla za provincii.

Od té doby není již eské politiky, nýbrž politika ra-

kouská, není již vojska eského, nýbrž armáda cí-

saská. Vyslanci cizí picházejí do Prahy, když dvr
tu sídlí, a odcházejí, jakmile se král vzdálí. Cechové
dávají svou krev a své peníze za vci, které jim jsou

lhostejné, 1)a nkdy protivné. Kdežto na píklad za

Karla IV. nebo za Podébrada vc králova nerozlun
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je spojena s vtí národa, a každé vítzství panovní-

kovo povznáší dležitost Prahy, naopak každý
úspch Ferdinandv sráží ji jen na stupe nižší.

S nim národ eský poíná onu íi)ok*stnou cestu, která

adou porážek doved' ''jej v porobu za Ferdinanda

II. a povede ku pokusm soustavné germanisace za

Josefa II.

V této veliké promn jaký podíl náleží panov-

níkovi a jaký dob a povšechné situaci? — Skoro

nemožno jest init tu roztídní. Všecky revoluce,

které na dlouhé vky urují vnitní osudy národa,

jsou výslednicí tajného spolupsobení stálých sil

a osobních in. Tehdáž bylo velmi nesnadno, aby
zem eská setrvala ve svém osamocení vzhledem
k novému seskupení mocí e\TOpských i vzhledem
ke vzrstajícímu nebezpeenství, jež hrozilo se strany

východní. Hrozné a dlouhé otesy, jež pestála,

vyerpaly její síly, vášn stran zahubily vlastenectví,

a úchvaty oligarchie usnadnily všecky podniky tím,

že zužovaly nad míru základy vlády. Ferdinandovi

píslušela zásluha, že vystihl, kam mají padnout rány
rozhodné, a uhodil rukou nechvjící se. Za pomoc-
níky ml Cechy samé, a v jeho úspších tak veliká

ást padá na vr^ib jejich chyb, že pozbyli tém
práva mít ho proto v nenávisti. Nelze ani pochy-
bovat, že i roku 1526 prese všecky omyly nakupené
možná bylo snít o jiné budoucnosti. Panovníku,

kterýž .opíraje se o msta, byl by rozvinul demo-
kratické zárodk}' ústavy, nebylo by nemožno svo-

bodou zabezpeit povznesení zem eské. Ale k tomu
l)ylo teba, aby tehto panovník sám byl Cech, vy-

chovaný upomínkami národními a prodchnutý du-

chem svého národa. Ferdinand byl cizinec, a tím
dnem, kdy Cechové pijali jej za jxma, odsoudili se

za nástroj politiky cizí.
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Král jsa mén šasten na pd náboženské, ne-

dovedl ani utraquisty pivést ku poslušenství, ani

pekazit odpadání, které rozdrobovalo jejich ety,

na prospch lutheránv. Avšak i v této vci prese

všecky okolnosti nepíznivé Ferdinand získal úsp-
chy, které, teba byly pedevším negativní, nebyly

tím mén znamenité. Nejen že protestante zstávali

rozdleni a jako nekryti, oslabeni svým bezvládím

chronickým a vydáni vždy na ránu obnovovaným
zákonm, ale i propaganda bratí byla zastavena,

kdežto strana katolická se povznášela za správy

arcibiskupa a jesuit. Zajisté budoucnost se zdála

ješt spíše píznivou evangelíkm, ale již to bylo

významno, že vítzství nebylo jim ponecháno bez

boje, a že hrstka vících, z které se tenkrát skládal

celý voj ímský, mohla sebrat dosti sil i odvahy ku
pijetí rozhodného boje. — Však svoboda nábo-

ženská, jakožto nejslavnjší z tradicí národních,

byla zárove posledním právem, kterého se do jisté

míry úastnila ješt massa národa; co síly mravní

zachoval si ješt lid, vše posvtil její obran. Byla

to jako tvrz, která se neustávala bránit, a msto
bylo již v rukou nepátelských. Jediné vítzství

Cech na této pd otáslo hned vším dílem Ferdi-

nandovým; porážka jejich nevyhnuteln mla v zá-

ptí konený pád svobod politických. Panování

bezprostedních nástupc Ferdinandových jest tu-

díž jen epilogem: bží o poznání, zda se Cechové

domohou odvety nebo zda jeho pohtika dojde pl-

ného úspchu. Není to malou chválou pro zaklada-

tele dynastie, že chyby jeho potomk nedovedly

zmait jeho díla.
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Poznámky k hlav III.

*) [O úloze brati eských v této doL, pro djiny teské

pedúležité, zajímavé zprávy podává Rezek ve svém spise

.Zvoleni a korunováni Ferdinanda I. za krále eského"
(str. 41—42). Brati \ stanovili se nejprve, nepijímati žád-

ného cizince za kiále a sami kandidovali za krále Vojt-
cha z Pernšteina. Ale upustili od této kandidatury,

ježto pan z Pernšteina pevr pidržoval se strany bavorské,

a horliv se snažili o zvoleni Fridricha, knížete
lehnického, vnuka Jiíka z Podbrad, vynášejíce jeho

dokonalou znalost jazyka eského. Ale lutheránské vyznání
knížete toho inilo nepekonatelnou pekážku jeho zvolení,

takže bratí upustili i od této kandidatury a spojili se se

stranou rakouskou neboli rosenberskou i pracovali o urych-
lení volby arciknížete Ferdinanda za krále

eského proti vtšin stav, která pála vévodm bavor-
ským.]

*) Ueni bratí o svátosti oltání se mnilo velmi asto,
ale z Lukášových definicí ponkud kroucených nevyplývá
zajisté pítomnost tla a krve Kristovy skutená. Katolíkm
však popírání skutené pítomnosti b^do bezbožností .'1 rou-

háním. Roku 1547 brati velice se piblížili k uení Lulhe-
rovu, ale nikoli bez dvojsmyslnosti a skr>'tých výhrad.

') Mandát Augšpurský byl uveejnn od Gindelyho
str. 511.

*) Slova erného viz u Gindelyho I. str. 513.
^) Listiny konsistoe utraquistické potvrzují bohužel

voimi jasn toto svdectví erného: srovnej na str. 215 list

konsistoe k nkterým mstm, kterým zvídá, zda sbory
bratí byly zaveny; viz též str. 220, 231, 238 a j.

*) S c h w e i n i t z str. 270.

') [Panství Litomyšlské v poKutu za úastenství v od-
boji r. 1547 odato panu Bohuši Kostkovi z Postupic, Tur-
nov panu Adamu z Vartenberka, Brandýs nad Labem, po
nmž Ferdinand L již dávno dychtil pro zvláštní pohodlí
k honbám, vzat panu Arnoštu Krajíi z Krajku. Bydžov
a Chlumec obdržel král od Jana z Pernšteina zmnou za
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statky Hradeckých a Mýtských. Jan z Pernšteina zemel
dne 8. záí 1548. Nejstarší syn jeho Jaroslav, jenž zddil
hlavn statky eské, olilásiv mandát královský proti Jed-
not, rozkázal bratím, kteí své sbory mli v Rychnov,
v Kostelci nad Orlicí, Solnici, Žamberce, Kunvald, Javor-
níku a v Pardubicích, aby bud od víry své upustili nebo
v dob králem vymené se vysthovali. K rozkazu králov-
skému podobné naízení vydal i sám Arnošt Krají z Krajku
v Mladé Boleslavi, kterou pijmout musil v manství od
krále]

") Hora K a r rn e 1 byia v AI 1 a d é B o 1 c-

sTavi, v starém kláštee minoritském. Všecken život Jed-
noty se soustcdoval v jejích domech sborních neboli sbo-
rech. Tu se konala služba boží, vyuovaly dti, ekanci pi-
pra\ovali ke knžství, tu bydleli knží a jáhnové, tu se pi-
jin^ali hosté. Hora Olivetská byla v Litomyšli,

^) Viz u Schweinitze str. 28

1

^'') Hla\ním pramenem pro události tohoto vzení jest

Život Jana .\u gusty, pipisovaný Blahosla\-ovi,

ale vskutku dílo Bílkovo. [Peliv vydán jest v 3. svazku
eskobratrské bibliotéky nákladem spolku Komenského
v Praze 1880].

") Chlumecký str. "jt.

*2) Zpráva f Dr. T. Jordána o snnou brnnském roku
1550 uvcdt-ná od Gindelyho I. v pozn. 85 na str. 517.

") V msíci beznu 1554 pan Arnošt Krají z Krajku
oodržel písný rozkaz královský proti pikartm: jejich domy
sborní mly být zabaveny a všickni, kdo by trpli jejich

shromáždní, písn potrestáni. Druhého dne po pijeti to-

hoto rozkazu konáno slavné posvcení nového sboru Mlado-
boleslavského. Zárove Krají s mnohými pány v list
k arciknížeti protestuje proti obžalob z kacístvi, nepopí-
raje jinak svého píslušenství k Jednot. Ke konci roku

1554 pichází nové naízení, obsahující pedešlá ustano\ení
písná pro celé echy, ale nikoli jen pro statky Krajíov'.
Gindely I. str. 371 a násl.

'*) O synodu v Slezanech viz Dekrety Jednoty
bratrské str. 184: o potvrzení snmem Boleslavskýn?
roku IS58 viz str. 185.

^*) Snmu široce ukázáno a peteno z dekret staré

svoleni Jednoty, aby tyi bývali bi.slcupi a ne jeden zp-
sobem papežským (Synod v Slezanech, Dekrety str.

183).
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*•) Viz nálezy Perovské z roku 1 562. Dekrety
str. 208. Je to pravé naízení administrativní, urující po-

vinnosti a práva úzké rady, biskup, sudího a písae nebo
písa Jednoty. Biskupové jsou úpln závislí na rad; cel-

keni živel svtský smuje ve všech oborech k zaujetí vždy
vtšího úastenství v ízení církve.

'^) O této dležité stránce promluvíme ješt obšírnji.
'*) Dekrety, str. 231.
'*) Frind, Die Kirchengeschichte Bóu-

mens IV. str. 130. Volba Netolického je dosti nápadná;
odpadl sic od Jednoty, ale byl v neustálých stycích s náel-
níky strany pokrokové; byl i uvznn, protože padlo na
podezení, že z jeho tiskárny vyšly listy potupné proti hof-

rychtéi Jakubu Fikarovi z Vratu. Zajímavé podrobnosti
politice Ferdinandov vzhledem k tisku nalezneme u Wies-

nera, Denkwúrdigkeiten der osterreichi-
schen Zensur; Stuttgart, 1847.

2") O tomto jednání konsistoe s Ferdinandem viz

akta konsistoe utraquistické . 431, 438—439.
2^) [Za výsluhu zištný Mystopol z rozkazu královského

obdržel roku 1550 kazatelství v kapli Betlémské a k tomu
dkanské beneíicium u sv. Apollinaíše. Naproti toniu sta-

vové eští, osmlení pozdji vítzstvím lutheranismu v Nm-
cích, roku 1555 odali mu úad administrátorský a dosadili

na jeho místo lutheránsky smýšlejícího mistra Jana K o-

1 í n s k é It o, faráe u sv. Mikuláše na Starém mst. Srovn.
Tomka v as. es. Musea 1848, str. 455.]

• 2^) Vyzvání konsistoe ke králi je z roku 1549; jednot-

livé mandáty porznu vydány roku 1552 a 1553; obecný
mandát vyobcovací jest ode dne 8. ledna 1554. Téhož roku
poíná úado\-at komi.se Plzeská. Akta konsistoe titra-

quistické obsahují celou adu listin svdících o úsilí velmi
rázném za píinou obnovy kázn a jednotné viry v ducho-
\enstvu, jež podle jména záviselo na ní. Viz také v J e d-

náních a dopisech konsistoe katolické
. 676. 699, 700. 703, 705, 706 a 707.

'^) Frind.
, .podrobení sekt .se dailo nejlépe" .str. 130.

-*) Ferdinand tehdáž nebyl píliš za dobré se svým
bratrem, který si pál, aby jeho syn Filip zvolen byl za krále

ímského, a Karel V. ml ho v podezení, že je srozumn s ne-

spokojenci.

") O zámru španlském viz K. Lanze, S t a a t s-

papiere zur Geschichte des K. Karl V.
Stuttgart 1845 ^ C o r r c s p o n d c n z des K. Karl V.,



3 Bd. Leipzig 1844— 1846. Proti Filipovi Ferdinand se

sblížil s kurfity protestantskými a vrn zachoval ustano-
veni smlouvy Augšpurské.

*') Frind, str. 110. [Episoda tato padá však do
doby pozdjší (r. 1573).]

2') Wolkan, Beitráge zu einer Geschichte
der Reformation in Bóhmen, str. 4, 9 a násl.

V této krajin kolem Ústí, Teplice, Krupky, píše jesuita Jan
Miller, kacíství zídilo adu hnízd a svým jedem potísnilo
tolik žák — jako vbec býlí roste rychle a lehce — že za

málo let žilo v mstech, mstysech a všech více špatných než
dobrých kesan.

28) Borový, Antonín Brus z Mohelnice,
arcibiskup Pražský, Praha 1873, str. 114 a 108.

Práce Borového podávají nejvzácnjší píspvky k studiu

náboženského stavu v echách ke konci XVI. století. [Srovn.

doplky k životopisu Pražského arcibiskupa Antonína z Mo-
helnice, jež podal Jos. Jireek v as. es. Musea 1883 str.

603—605. Tu vyten i pravý tvar rodinného jména arci-

biskupova Prus na míst nesprávného Brus.]

") Gin dly, I. str. 466.
3*) Borový uvádí dosti hojný poet význaných po-

drobnosti. (Arcibiskup Brus z Mohelnice,
str. 134 a násl.)

^^) Historikové protestantští, pokud se nespokojují

úvahami obecnými a dopodrobna vyliují události, musí
uznat, že šlechta nejeví velkou vážnost k svobod svdomí.
Akta obou konsistoí a úední prameny, o nž se opírá vy-

pravování Borového a Frindovo, nepipouštjí žádné po-
chybnosti o skutenosti tchto zloád. Ale katolití d-
jepisci z pvíkladv u\edených vy\'^ozují opt úsudky píliš

obecné. Nemírn se užívá od nich slova pronásledování; tu

a tam se dje nátlak ponkud drsný, ale skoro vždy bývá
marný.

^2) Kašpar Schvvrenkfeldt (1490— 156 1).

Jsa oddaným stoupencem ideí opravných, oddlil se od Lu-
thera v otázce svátosti oltání. Je to jeden z nejvtších du-
ch a nejušlechtilejších srdcí vzbuzených reformou. Prote-

stoval proti všelikému tyranství, jak proti Lutherovu nebo
Zvingliho tak proti papežovu, domáhal se svobody kesan-
ské ,,ne svobody tla, ale i ducha a svdomí". Nkterými
stránkami svého uení a váhou, jakou kladl na istotu ži-

vota, uponiínal na bratry. Viz Kadelbacha. Geschichte
Schwenkíeldts und der Schwenkfeld-



tianer in Schlesien, Oberlausitz und
N o r d a me r i k a (Luba 1861).

3^) [Za administrátora zvolen od stav Matj
Lounský, fará v Nymburce, jeden z knží lutheránsky
smýšlejících, na nž žaloval Gelastus.]

'*) Borový, Die Utraquisten in Bohraen,
str. 8. — Tomek, O církevní správ strany
podobojí v as. es. Musea 1848, str, 457. [Za
administrátory jsou ustanoveni od krále povstný Jan
M y s t o p o 1, dkan sv. Apollinaíše a knz Martin
Mlnický, fará u sv. Mikuláše na Malé stran. ,,My-

stopol a jeho konsistoriáni bratrovali s Jesuity, a navzájem
ku pronásledování pikart a jiných kací sob byli nápo-
mocni." Po smrti My,stopolov (1568) v ele konsistoe stál

Martin Mlnický (1568— 1572).]
'^) íkával, že Nmcm teba povolit kalich a satky

knží. O stycích Ferdinandových s konciliem Tridentským
VIZ mimo díla všeobecná Reimanna Unter handlu n-

gen Ferdinand s I. mit Pius IV. (Forsch. z.

deutsch. Gesch. 1866) a Sickela Zur Geschichte d.

K. von Tri den t (Víde 1872).

^*) Srovnej Sickela, Archiv fr ósterr. Ge-
schichte B. 45 {187 i) a Reimanna ve F o r s c h. (1868).

") Frind, Urkunden uber die Bewilli-
giing des Laienkelchs in Bohmen unter
Konig Ferdinand. Praha 1873 str. 1 1.

") I b i d e m, str. 24.

") I b i d e m, str. 36.

*") Dvody, pro které nebezpeno bylo pijímání pod
obojí zpsobou, s velikou pesností sebrány jsou v žádosti je-

suity Pavla Thurna roku 1622, ,,pod pláštm tím se skrý-

vají kacíi; bylo do\oleno od papeže jen proti vlastní jeho
vli; praví vící urážejí se jím a rozkolníci pozbuzují; ne-

snadnji jest víe katolické vrátit ty, kteí pijímají pod
obojí zpsobou, nežli zatvrzelé kacíe" atd. (Frind, str.

43-)
**) Tak soudí Frind a Gindely. Borový jest mínní

opaného i uvádí zajímavý list arcibiskupv kardinálovi
Gabrielovi Palaeotovi, \c' kterém Prus pochvaluje výsledlcv
získané: libovolný zpsob pijímání, praví, sdružuje vždy

'

víc a víc odchylné duchy, do jisté míry zdržuje nerozhodné
v povinné jednot, napravuje vinné a vrací zbloudilé . . .

Nemalý jest poet osob ze slávu svtského i duchovního,
které jsme pivedli opt do církve. (Arcibiskup Brus,



str. 51.). Jenom že list je z roku 1565, kdy výsledek bully

sotva byl patrný. Svdectví arcibiskupovo v této \'ci ncza-

sluhuje víry, a události potomní nczustavují po naém soudu
žádné pochj-by o tom, jak málo píznivé výsledky mlo po-
volení kalicha.

*2) Kurie mimo jiné ,se obávala, aby se nezdálo, že

potvrzuje konfiskace statk duchovních. Snad také ujio-

nn'nky na odpadnutí Konráda z Veclity pispívaly ponkud
k zdrženlivosti papež.

*3) Viz Boro\-ého, Antonín B r u s, str. 8. a nás!

— 1" r i n d IV., str. 132 a násl.

**) Orlandini, Hištoria Societ atis Jesu I.

*^) Petr Canisius narodil se v Nijmegech roku

1521. Jakožto žák zcela pravovrné university Kolínské
byl pijat do tovar5'šstva od otce Le Févra, pispl velice

k zachování náboženství katolického v Kolín n. R. Srov-

nej mimo všeobecné djiny Langa, Geschichte der
Jesuite n in Baiern (Norimberk 18 19) a o stycích

Ferdinandových s tovaryšstvem, Drífela, Briefe und
A c t e n. Karel V. naopak nepál mnoho jesuitm, kteí
mu inili velmi prudký odpor ve vcech interimu.

") [Hinc procul esto Canis! pro nobis excubat Anser

Hus).]
*') O zavedení jesuit do ech viz Frinda JTV., str.

372. [Srovnej obsažnou studii cd. T. Bílka ,,To varyšst vo
Ježíšovo a p.sobení jeho v zemích krá-
lovství eského vbec a v kollegiu Praž-
ském u sv. Klimenta zvlášt. Praha 1873.]

'*)Poaebat suam Canisius operám
i'ragae jucundius multoque laetius
quamViennae, niajoris spefructus allec-
t u s. Národ eský ... ad hone stm ac rectum
suo propen s US ingenio. Orlandini str. 268

") I b i d e m str. 399.
*«) I b i d e m ,str. 368.

") [Tomek, oceuje jejich dležitost ,,pro historii

divn slavného nkdy ádu jesuitského v echách a pro hi-

storii eskou v XVI. století, zvláš vnitrnjší", uveejnil
"z nich nejdležitjší výpisky v pekladu eském v as. es.
Musea 1844.]

^-) O všech podrobnostech vztahujících se k psobení
jesuitv u vyuování viz Tomkovu Geschichte der
Prager Universitát str. 160— 172.
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'*) Sluší pipomenout, že jesuité následovali píkladu

daného jim universitou utraquistickou. Tehda poala se

šíit záliba pro divadlo, a žáci obyejn bývali herci. Pi-
jímání nových žák (examen patientiae) bylo pravideln
provázeno pedstavením. R. 1539 hrana byla v kolleji Kar-

lov Susana, a takový byl nával divák, že devná lešení

pod nimi div se nezboila. Kus byl opakován r. 1543 s ta-

kým úspcheni, že žáci niusili dávat nové pedstavení na

hrad pražském ped králem Ferdinandem a královnou

Annou. Jireek, Staré eské divadelní hry
v Památkách staré literatur}'' eské sv. III.

^) Velmi zajímavé podrobnosti o tchto pedstaveních
teme v Koránov eskomoravské kronice sv. IV. str. 197

a násl. Praha 18S1.
^^) Tomek, Geschichte der Prager Uni-

versitát, str. 172.

^*) Pamti Jesuity uveejnné od Tonika,

v as. es. Mus. 1S44 str. 203.
*^) Borový, Arcibiskup Brus, str. 145.

**) Zpráva Giacoma Soranza, u Fiedlcra

str. 215.
^^) Zpráva Jana JNI i c h i e 1 a, ibideni str. 239.
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HLAVA PRVNÍ.

Sam roku 1575.

Maximilian II.: jeho dtství, povaha a politika. Nadje a

zklamání evangelík. — Strany náboženské kolem roku
1570. — Rozvoj Jednoty bratrské; vnitní boje, dogmatické
rozpaky. Augusta a Blahoslav. — Lutheráni. — První po-

kusy o restauraci katolickou: arcibiskup Antonín Prus
z Mohelnice. — Snm roku 1575: Konfesse eská. Neúplné

a neplodné vítzství protestant.

Ze svého manželství s Annou Jagielovnou Fer-

dinand ml patnácte -dtí. Pi jeho smrti bylo živých

ješt tinácte, deset dcer a ti synové. Nejstarší,

Maximilian, zddil Cechy, Uhry, Horní a Dolní Ra-
kousy; mladší, Ferdinand, který po dlouhý as spra-

voval Cechy, obdržel T5n-oly a zem venkovské;

poslední, Karel, Štýrsko, Krajinu, Korutany. Go-

rici, Terst a území istrijské. — K emu toto dlení,

kterým poškozováno dílo, jemuž Ferdinand obtoval
svj život? Zda lze vysvtlit to jednou z onch sla-

bostí, jimiž se panovník jeví lovkem, ili zbytkem
nedvry, ne-li hnvu, proti nejstaršímu jeho synu

Maximilianovi?

Otec nebyl vždy píliš 5p -kojen s chováním
svých syn; za posledních let svého života, když

císa bývíí žádán, aby se šetil, odpovídal: , .Práce

mn neškodí, ale hoe, zpsobené nerovným satkem
Ferdinandovým a nálxjženskými ideami Maximili-
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anovými." — Zvlášt nejstarší syn po dlouhý as
se oddloval od svého otce velmi vážnými nesho-

dami.^) Rád se choval jako ddiný princ, stžoval si,

že se mu neponechává žádného vlivu v Cechách, a-
koli stavové pijali ho za krále, a že moc tu vykonává
stále jeho bratr Ferdinand; posuzoval písn rádce

otcovy a káral naprostou dvru císaovu k nim. —
Zvlášt s hlediska náboženského ochotn pijímal

nové ideje, obklopoval se osobami podezelými,
vzdaloval od sebe knze katolické: po nkolik let

nechtl se úastnit obad ímských a radji nedal

se korunovat za krále uherského, než by pijímal

pod jednou zpsobou. Pijímal posly sekt, proná-

sledovaných od jeho otce, slyšel jejich stížnosti. Jeho
kazatelem byl ženatý lutherán Pfauser, jejž Ferdi-

nand po mnohá léta hledl marn získat uení mén
odchylnému, nebo vzdálit od svého syna. Pfauser

sám zstavil nám vylíení jedné z boulivých svých

jozprav s císaem. Ferdinand jal se s ním pít, pak
..nenáhla zlost ho popadala, pikazoval mu odpovídat

a zapovídal mluvit, nazývaje ho antikristem, šelmou

potvornou, plval na jeho tvá; kiel nmecky, la-

tinsky, italsky, chápal se své dýky, volal, že si spíše

dá za' živa kži s tla sedít, než by zradil církev,

že radji chce být zatracen s papežem, než spasen

s Lutherem. — Akoli ovšem nelze pln vit slo-

vm Pfausera, chlubného to pošetilce, toliko skrov^né

dvry zasluhuj ícího,^) takové vylíené prudké vý-

stupy Maximilianovy, udavaství jesuit, naléhání

všech služebník kurie, dlouho zdály se víc a víc

utvrzovat mladého knížete v jeho rozhodnutích a

málem byly by ho snad dohnalv k njakému skutku

výstednímu.
Však zmna dosti vážná se udala v chování

Maximilianov kolem roku 1561. Bželo o zvolení
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jeho za krále ímského; ale Pius IV., akoli pál
Habsburkm, netajil se Ferdinandovi, že k schvá-

lení volby žádat bude záruk výslovných. — Císa
ml se svým synem vážnou rozmluvu, vyložil mu
situaci a nebezpeenství, ve které se vydával; on sám
prese všecku svou lásku k Maximilianovi nebude hO
podporovat proti katolíkm. Mladý kníže se poddal,

uinil písahu, že chce žít a umít v svaté církvi

ímské jako jeho pedkové, potom obcoval obadm
náboženským a po svém zvolení slíbil poslušnost a

vrnost papeži a církvi (1562).

Tato prohlášení uspokojila Pia IV. a kurfity

duchovní. 3) Protestante nicmén zachovali dvru
v Maximiliana.*) Jeho podrobení nestalo se bez ohrad:

stále se domáhal pronikavých oprav, schvaloval žá-

dosti, jimiž se Ferdinand obrátil ke konciliu Tri-

dentskému a vytýkal mu bázlivost a slabost, ne-

chtl pijímat pod jednou zpsobou. Zda vláda jeho

zahájí novou dobu?^) Když se roku 1563 odebral do

Slezska, aby pijal písahu poslušenství od stav,

kazatelé protestantští oznamovali mu, že podrželi

všecky obady staré církve, jež mohou být zacho-

vány bez modláství: pijal je laskav i povzbuzo-

val, aby setrvali na této cest mírnosti, a slíbil jim

svou ochranu. Jeho slova byla slyšána daleko.

Budoucnost neuskutenila tchto nadjí. V po-

litice Maximilian neídí se arci týmiž ideami jako Fer-

dinand L, ale celkem se neliší od nho píliš znan.
Nepronásleduje sic evangelík, ale nepodporuje jich

nijak; jeho vláda není protiváhou vlády pedchozí,

ale pokraováním dosti slabým a prostedním jako

vtšina pokraování. To zvlášt vysvitá od sklonu

roku 15Ó9, totiž když po smrti Dona Carlosa Maxi-

milian poíná pomýšlet na nástupnictví španlské

a cítí tudíž potebu zachovat si pízeií Filipa U,
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Díve, teba nesmle, jevil se ponkud náchylným
k reformaci, hledl smíit konfesse nepátelské, pod-
poroval ešeni klidná a mirná: na píšt jsa lhostej-

njší k Nmecku a koje se nadjí, že se stane náel-
níkem domu Habsburského, obtuje svým snahám
ctižádostivým, ne-li své pesvdení, aspo své po-

chybnosti, a akoli jeho smýšlení nejhlubší se nemní
tém, pece pijímá poslušn pokyny Španl a í-
ma")

Proto Drzo opouštjí ho sympathie, jichž se mu
zprvu dostávalo, ,,Na poátku", píše vyslanec be-

nátský,
, .nebáli se ho, ale milovali jej; nyní každým

dnem ubývá dívjší úcty a lásky k nmu."') —
Tato vzrstající nepíze zarmucovala ho, i hledl
získat opt náklonnost svých národ okázalými
deklamacemi; ale ponvadž t3^o neodpovídaly ni-

emu skutenému, pispívaly jen k rozmnožení vše-

obecné nespokojenosti, a Maximilian byl obviován
z obojakosti.®) Slovo to neústupn se vtírá do péra

všem, kdo ho pozorovali z blízka, a v jistých rozho-

dujících okolnostech \Tiucuje se i nám. Není však

úpln správné. Ve skutenosti Maximilian náleží

k onomu druhu lidí, kteí pi vtší chytrosti ducha
nežli jasnosti mají více dobré vle než ráznosti. Pí-
slušel k etné škole bezdných klamatel, k tm,
kteí slibují více než mohou splnit. Dlouhý jeho

pobyi ve Spanlích, jeho nesnadné styky s otcem
vyvinuly vnm již náklonnost ke lsti a zálibu k drob-

ným prostedkm;^) tyto chyby vždy více byly zvt-
šovány cíli politickými, jež sledoval a které bylv

v odporu s nejhlubším jeho smýšlením.

Vzrstající zklamání veejného mínni, pochyb-

nost a nepokoj následující po nadšení, jež provázelo

jeho vstup na trn, a mnící se konen ve hnv a

opovržení, tento žalostný úpadek vlády, která vzbu
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dila tolik nadjí, tento nezdar ducha v nkterých

stránkách vynikajícího, ale nkterými mezerami ne-

napravitelnými k neinnosti odsouzeného, celá tato

bolestná tragoedie mravní podána jest v obrazech

postupných, jaké o Maximilianovi líí vyslanci be-

nátští. Krutá ztráta to pro muže, jenž se zanášel

zámry tak vysokými, a jemuž sympathie obecná

byla zvykem a potebou.

S velikým však úsilím hledl si ji zachovat. Pi
mnohých pvabech pirozených, jsa prostý, laskavý,

pístupný a otevený, ,,byl by býval," jak dí jeho

vrstevník jedním z onch slov hlubokých, vystihu-

jících lovka, ,,znamenitým dvoenínem": sklánl

se ke všem, pizpsoboval se všem situacím a všem
povahám. Jsa stízlivjší než jeho otec, ovládaje

vždy své myšlenky, zdál se v plné sdílnosti odhalovat

nejtajnjší záhyby svého srdce. Pijíraje každého,

uznávaje všecky námitky, rozumje všem citm a

oplývaje jimi, myslil, že vyplnil pání tch, které

takto zahrnul svými úsmvy. Náležel k tm, kteí

si váží každého a obecnou dobrou vlí bývají svá-

dni k prohlášením sob odporujícím a kteí domní-

vajíce se s dvrou, že si za\'ázali všecky, k nimž

se chovají vlídn, z nevdnosti rádi obviují poše-

tilce, kteí pojali je vážn, a stžují si zpozdile, že

byli oklamáni.

Píroda nebyla mu macechou, akoli její štd-
rost byla pi nm celkem spíše zdánlivá nežli sku-

tená. Byl pkn urostlý, sliné tváe, svží pleti,

oí jiskrných, vážným vzezením majestátním \^ni-

kala všecka jeho postava, takže první dojem byl píz-

nivý, a neobstál pi bedlivjším pozorováním. Jeho
vzrst byl prostední, nohy slabé, ret veliký a svislý,

zdraví zvlášt dosti chatrné. Domníval se, že b}^ otrá-

ven, trpl nepravidelným tlukotem srdce a hrozný-
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mi bolestmi na prsou; dlouho byl trápen rží v noze:

nebyl schopen žádné práce. Pozdji poal se mu
tvoit kámen, a v hrozných bolestech ledvin svíjel

se po ticet i tyicet hodin, naež byl zlomen, zni-

en. Špatné to podmínky ku podstoupení dlouhých
boj, ku provádní plánu dávno uváženého. Proto

záhy zdál se podléhat malátnosti a únav. Pi ta-

kovém živoení neídil události. Akoli tak písn
posuzoval dvru, kterou jeho otec choval ke svým
rádcm, i on péi o vládu slep ponechává svým
úedníkm a prohlašuje, že král nemže jednat jinak.

Jeho plány vratké zdrtil drsný náraz skute-
nosti. První velký jeho podnik, válka s Turky, skon-

ila nešastn: pestal na zkoušce; upouští od vel-

kých svých zámr, akoli nemá zmužilost vzdát se

jich úpln. Jsa mírný a rozvážný, peje si míru, ale

nedovede zabezpeit jej. Má toliko vli šlechetnou.

Nkteí muži, a z této vlastnosti poznáváme politiky

znamenité, vynikají více svými skutky než svým
srdcem, na p. Jindich IV. Maximilian je dilettant,

zaujatý šlechetnými myšlenkami, jenž, odváží-li se

innosti, škodí si a pipravuje se o dvru. Tím ohla-

šuje vládu Rudolfa II., nad nhož vyniká sice vtší

ilostí a povznešeností mravní, ale jemuž se podobá
svou zálibou k vcem umleckým, myslí osvícenou,

ba i náklonností ku pracím mechanickým, však také

nedostatkem vle a kolísavou nerozhodností. I kdy-

by prospchy politickými nebyl vydán vlivu špa-

nlskému, ze slabosti, z dobroty srdce, z touhy, aby
se neznelíbil ásti svých poddaných a nezpsobil si

nesmiitelných nepátel, ze širšího rozhledu dušev-

ního a protože v mnohých vcech byl pokroilejší

než jeho vrstevníci, nepojímal píliš vážn otá-

zek dogmatických, pro nž oni horlili, nebyl by u-

pustil od politiky vykávací; neml žádné vlastnosti
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revolucionái potobné, a jeho plachost byla by se

vždy zalekla tžké zodpovdnosti

Jaké bylo nejhlubší mínní jeho ve vcech víry?

— První jeho uitel Volfgang Severus byl tajným
žákem Lulhcrovým. Pfauser, jenž pozdji po nkolik

let byl jeho kazatelem, byl osvdený protestant a

nelze popít, že Maximilian v této dob dosti živ se

klonil k náboženství e\iangelickému. Ale co bylo

skuteného a co strojeného v tchto náklonnostech

kacíských? Jakou úast mly prosté poteby sv-
domí a jakou nepokoj mladíka, který smle vchází

v pátelství s lidmi nepíjemnými jeho otci? Jestliže

se na chvíli oddlil skoro zjevn od církve ímské,
neuinil však nikdy veejného vyznání víry prote-

stantské. Reformace pežila již svou slavnou dobu
boue a útoku, nezachovala bez porušení vznt
prvních dní: evnivost sekt, fanatism kazatelv a

dogmatické jejich subtilnosti nelíbily se panovníku,

jehož ideální pojetí asto bylo v krutém rozporu se

skuteností. Za tchto podmínek zvítzily okolnosti

vnjší: znenáhla upouštl od svého odporu proti

církvi; ml zdánlivé dvody pro toto odpadnutí, a

tak dobe zjednán byl pechod, že est Maximili-

anova nevzala úhony.

Zmužilost jeho nerovnala se nikdy výši jeho

ducha. Neml dosti síly, aby odolal spojeným vli-

vm, hledícím v3'trhnout ho ze zkázy, svým bratím,
otci, k nmuž pes nkteré mrzutosti choval velou
lásku, a zvlášt své manželce, již miloval vroucn;
Marie španlská, sestra Filipa II., zbožovala svého
chot, jemuž povila deset dtí. A eho žádali ostatn
po nm? — Závazku negativního. — Maximilian, je-

hož povaha neklidná si libovala v opposici mírné,

zajisté cítil v hloubi srdce, že se neodváží zejmý
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roztržky s katolictvím. Uený kardinál Hosius ne-

pesvdil ho, ale podal mu záminku, jak by za-

kryl svj obrat. Jaké výhody posk5^ovala mu re-

formace? Dvrnjší spojení s jeho národy: ale tato

nadje skromná mizela ped stkvlými vyhlídkami,

jaké líili mu obratn vyslanci papežský a španlský.

Kdežto v jiných zemích otázky politiky zahranin
nevystupují v popedí, ponvadž jejich vliv na ci-

zinu jest pirozeným a skoro bezdným úinkem
rozvoje jejich prostedk vnitních, náelníci domu
rakouského vždy více se starali o vci zahranin
než vnitní; stejn platí to o XVI. jak o XIX. sto-

letí. Jaká byla by moc Maximilianova, praví n-
kteí djepisci souasní, kdyby se byl smle postavil

na pední stráž a v ele strany protestantské kolem

sebe shromáždil celé lutheránské Nmecko? Již

tehdáž byl by uskutenil jednotu nmeckou; opíraje

se o vdnost evangelík v íši, jsa jist oddaností

bezprostedních svých poddaných, byl by promnil
Evropu; v den, kdy pokušitelem byl zaveden na

vrchol chrámový, pustil koist pro stín, pro moc se

odekl pravdy. — Vc není tak jistá. Je-li zcela ne-

pochybno, že sekularisace statk duchovních byla

by prospla hlavn císai? Reformace byla úzce

spojena se samosprávou knížat a pán; zda by jejich

vdnost byla taková, že by se odekli svých výsad

ve prospch ochránce své víry? Církev katolická

zajisté byla by odpírala tomuto odpadnutí, její o-

brana byla by zoufalá a výsledek událostí aspo po-

chybný. V dob, kdy byl v plném rozporu se svým
otcem, zkoumal protestantské své pátele, aby zv-
dl, pokud mže spoléhat na jejich pomoc: odpov-
dli opatrnými radami. Od té doby se zachoval podle

jejich rady a rozhodl se, že tradicionální své pro-;

spchy neobtuje tmto bázljvým spojencm.
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Nemiloval valn Španél, nedvoval Fili-

povi II., jehož ml v podezení, že baží po korun
nmecké; ve svých rozmluvách s vyslanci, v nichž

své smýšlení odkrýval s nenuceností ponkud stro-

jenou, mluvil o nm dosti drsn; Filip II. vdl to

a byl pamtliv toho. Ale svazky byly tak dávné a

tak dvrné, že se ob strany vyhýbaly roztržce,

která by se byla podobala válce obanské, a tak

etné byly prospchy spolené, že zvítzily vždy

nad touto obapolnou chladností. Filip II. byl zá-

rove bratrancem, švakrem a zetm Maximilia-

novým; jeho vojska byla etná, jeho vle nesmílivá,

jeho poklady pokládány za nevyerpatelné. Byl
by hrozným nepítelem. Bohaté jeho ddictví bylo

zajisté hcdno nkteré šetrnosti. Maximilian, chtje
získat jeho píze, poslal do Španl své syny Ru-
dolfa a Arnošta, mluvil o Filipovi již jen s úctou, do-

žadoval se jeho rad a následoval jeho pokyn. Pro-

testante obviovali ho, že se na zkázu reformace

spojuje s ,,daemonem jihu". Jako všecky jejich pe-
ludy, tak i obavy byly pílišné, a Maximiliana právem
uráželo toto podzírání. Od svého mládí pi jisté

volnosti myšlenek odmítal s hrzou užívat násilí

u vcech víry. ,,Vci náboženství kesanského se

dotýkající", psal roku 1574, ,
.nemohou být meem

ízeny a spravo\-ány. Žádný šlechetný a Boha se

bojící a pokoj milující lovk také jinae nepoví.

Tomu Pán Kristus a jeho apoštolé nás mnohem ji-

nae uili. Me jejich zajisté bylo jen uení slova

božího a obcování kesanské. K tomu mli by ti

vzteklí lidé alespo již v tolika letech slušn patit
a zkusit, že se víra tyranskými hlavami a ohnm
nedá pemáhat. Vbec mn se to dokonce nelíbí a

nebudu toho nikdy schvalovat, le by pán Bh na
mnp dopustil, že bych rozumu byl zbaven a zdivoil.
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Já chci bohdá od osoby své šlechetn, kesansky a

upímn spravovat a kralovat, maje nepochybnou
nadji, že mi Bh k tomu svého požehnání udlit
ráí, tak abych ped Bohem i svtem mohl ze své

správy poet vydat." Nkolikrát se pokoušel na-

klonit Filipa II. ke svým zámrm mírumilovným.

Jako vždy i tehdáž rozhodnutí dsledná a rázná zví-

tzila nad bázlivými radami kolísavé mírnosti. Maxi-
milian, nech pravé jeho zámry byly jakékoli, do
jisté míry podlehl konen popudu španlskému, a

teba se vzpíral vždy ukrutnostem, pece nepro-

pjil protestantm ád, jimiž by byli chránni
proti všeliké reakci. Proto jeho vláda byla skuten
píznivá katolíkm prese všechny zdánlivé pokroky

kacístva, ponvadž budoucnost byla zachována.

Maximilian odroil sice spory, ale nedovedl je ani

urovnat ani potlait.

Protože za tchto okolnosti žádná strana ne-

mohla pln spoléhat na panovníka, jenž neml ani

vli ani moc, aby své smýšlení uložil stranám ne-

pátelským, královský trn ztrácel rychle ást moci,

jíž nabyl za Ferdinanda I. Šlechta pozvedá hlavy,

snmy se stávají boulivými. Ale ani v politice ani

v náboženství se nedje rozhodná emna. Jestliže

Maximilian vskutku ustupuje, jest v tom opatrný, že

úedn neuznává pokroky svých protivník. Je to

jakési interim, prbhem kterého se strany orga-

nisují; krise vypukne teprve za vlády následující.

Nastoupení Maximilianovo vzbudilo mezi pro-

testanty eskými velmi živé pohnutí. Vlády píliš

dlouhé zpsobí vždy jistou únavu: každý se

^šil ze zmny, oddychoval si volnji, a všichni, kdož
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ohroženi byli nesnášelivostí Ferdinandovou, oddá-

vali se nejluznjším nadjím. Poznali velice záhy,

že obrat ve všelikém pípad nebude tak náhlý, jak

oekávali. Prvním zklamáním bylo, že se musili

domáhat ústupkv, o nichž myslili, že budou jim

dány beze všeho. Sotva minulo první zklamání, zno-

va se jali doufat. Maxi^-iilian oplýval laskavými

slovy, pijímal poselství rozkolník; ml okolo sebe

prostedníky velmi vlídné, kteí vykládali laskavá

jeho slova, sesilujíce je. Úkol, vykonávaný nkdy
kazatelem Pfauserem, pipadl n}'ní lékai C r a t o-

novi z Crafftheimu, jenž požíval neol me-
zené dvry panovníkovy.

Crato, narodiv se ve Vratislavi roku 1519, v pat-

nácti letech se odebral do Vittcnberka na studia.

Žil v pátelství s Lutherem, a ponejvíce z jeho upo-

mínek byly složeny proslulé ei stolovní,
uveejnné Aurifaberem. V dom Lutherov se

setkal s vtšinou reformátor, zvlášt s Melan-
chthonem, jehož laskavost avážnost hluboce dojaly

jeho ducha. Protože se pro slabé své zdraví nemohl
stát professorem nebo kazatelem, vnoval se lé-

kaství, navštívil university italské a \Tátiv m do
Vratislav, piženil se do jedné z bohatých rodin

mšanských. Jeho chování za hrozného moru ro»ku

1550. jehož nakažliv^ou povahu první poznal, za-

ložilo jeho povst, a brzo byl pokládán za nejlepšího

lékae v íši. Roku 1560 byl jmenován lékaem
císae Ferdinanda, jenž skonal v jelio náruí; Maxi-

milian zahrnul ho tituly i poctami a radíval se s ním.

Mnohé vci spolené sbližovaly nemocného
s lékaem. Crato v hlavních svých rysech zachoval

uení lutheránské, ale tsný partikularism a nesná-

Šelivá zchytralost nástupc velikého kacíe ho urá-

žely a dráždily. Jsa v stálém spojení s nejslavnj-
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šími uenci a spisovateli doby své, v korrespondenci

s theologem Ursinem a se slavným filologem Came-
rariem, s Calvinem a Socinem, Hubertem Langue-
tem a Monauem, nenávidl sekt a jejich hádek, rád

byl by zmírnil evnivost a utišil záští, rozrývajici

obránce evangelia k veliké radosti katolík. Spatný
dojem tchto roztržek vidl z blízka pi Maximilia-

novi, jenž nalézal v nich pravdpodobné výmluvy
k zakrytí svého ústupu a k zachování státu quo.
Ale kázal hluchým, a Maximiliar se stával opt nein-
ným vi tmto pokrokám, kteí více dychtili

škodit si navzájem, nežli dobýt svobody náboženské.

Snášelivost byla snad jediným ešením, jehož se od-

vážila jeho slabost; od chvíle, co bželo jen o to, aby
na místo jednoho tyranství postaveno bylo druhé,

k emu by porušoval patrné výhody skutené vý-

sledkem nejistým?

Léta míjela bez vážných zmn v Cechách.

Zdálo se, jako by Ferdinand nebyl pestal panovat,

a výroky Maximilianovy nemly více váhy, než po-

kud byl princem ddiným. S poátku ponechal

správu království svému bratru Ferdinando\H a po-

kraoval s kurií u vyjednávání poatém jeho otcem

o pinavrácení kací, dožadoval se papeže, aby kn-
žím dovoleno bylo se ženit. Dlouho nepicházel do

Prahy. Vci nmecké, nová válka s Turky, dost

tžká a málo slavná, byly mu i dvodem i zámin-

kou, jimiž omlouval svou nepítomnost. Ale vše

sevšední, i musil se konen pustit do otázky.

Roku 1567 císa pijel do Prahy, a stavové ped-
ložili mu svá pání. Žádali pedn, aby kompaktáta

byla vypuštna z desk zemských, totiž aby nebyla

více chránna zízením zemským. Užili nauení,

jehož se jim dostalo za vlády pedešlé: písaha, kte-

rou, se králové zavazovali šetit kompaktát, nebyla
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více zárukou, ale výhržkou od chvíle, co se husitism

vlivem lutheránským zmnil tak pronikav. Ma-

ximiliau vlídn vyhovl jejich žádosti, slíbiv držet

ruku ochrannou stejn nad tmi, kdo pijímali pod

obojí zpsobou, i nad katolíky. Stojedenathcet

let po smlouv Jihlavské zmizely takto bez boje a

beze slávy ony povstné lánky, jež s takovým úsilím
,

byly vyrvány absolutismu ímskému a jež tak dlouho

byly pokládány za palladium samostatnosti národní.

Nic nevyznauje lépe zmnu, jaká se stala, a jak ti,

kdo hájili ješt starých tradicí pravovmého hu-

sitismu, daleko nepedstavovali již prmrné mínní
veejné.^^)

Zrušení kompaktát podle mínní Cech mlo
zahájit politiku plné snášelivosti. Bohužel nebezpe-

enství, sotva zažehnané s jedné strany, objevilo se

opt na druhé. Císa od stav si vyžádal slib, že

nezneužijí jeho laskavosti a nedovolí pístup do ze-

m sektám kacíským, ale trpti budou jen ty, kdo
se spravují slovem božím. — V tchto olovech ob-

mezení nebylo na pekážku, a nikdo nenamítal ni-

eho proti tmto výhradám slohovým: kdo se tehdáž

nedovolával slova božího! — V skutenosti Maximi

-

Han zachovával svým nástupcm prostedek k za-

kroení, a brána zstávala otevena libovli. Kde
poíná kacíství? Zda písmem jsou chránni novo-

ktnci, jichž V5^uzení král se domáhal na snme
moravském? A bratí, proti nimž se dovoláváno

ob as mandát dívjších? Až na trn opt do-

sedne panovník, jehož pravoví bude úinné, zda

tyto neurité formule neposkjrtnou mu práv tak

pohodlné záminky ku pronásledování jako kom-
paktáta?

Snm nebyl šastnjší v druhé vci. Stavové

žádali krále, aby navrátil jim osazování konsistoe
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strany pod oboji; byl to jediný prostedek, aspofi

nejpirozenjší a nejjednodušší, ku potlaení bez-

vládí náboženského a k ustrojení církve eské. Sta-

vové byli velmi zarmouceni odpovdí panovníkovou:

vc prý je dležitá,' teba ji zrale uvážit; nyní se ne-

dostává asu, až se král vrátí, uiní rozhodnutí;

nech stavové ukáží svá privilegia, jestliže jimi pro-

káží své právo, zajisté se jim dostane spravedlnosti.

— Odpovd nebyla nehodná Ferdinanda.

Z tohoto prvního setkání panovníkova s pod-

dan3hni vyplývalo, že Maximilian, teba neml žádné

náklonnosti ku pronásledování, pece byl odhodlán

zachovat posice dobyté, tak že teba bude mocí vy-

nutit na nm nových a dležitých ústupk. Kolí-

saje mezi neuritými radami svého svdomí a mezi

vábením politiky, nemaje ani vroucích sympathií

k ímu, jehož šetil z vypoítavosti, ani zášti ku

protestantm, jichž neuspokojoval, vytáel ^e jako

lidé nerozhodní, spoléhaje na okolnosti. Zadná strana

nedvovala již králi, ale všecky doufaly mocí mno-

ho dosáhnout od nho. Proto léta pokoje následo-

vala po této první srážce. Doba to sousteování
a sbírání. Za zdánlivým tichem se skrývá práce

tajná a stálá: strany se zizují, spojenství se tvoí,

programy se uniují. Djiny, možná-li tak íci, stá-

vají se vniternjšími. Sekty nabý^vají urité své po-

vahy, postavení se vytýkají; od té doby situace vzá-

jemná se již nemní valn, a konfesse podléhají již jen

zmnám podružným.

Jakési sadní a tídní následovalo po hlu-
ném hnutí, zpsobeném reformací. Vyznání víry

zajisté se mní ješt asto ves ode vsi; nevdomostí
nebo domýšlivostí patronv i kazatelv udržováno
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dosti hojných a zvláštních názor. Znenáhla však

vtšina pobloudilých se vracela opt do ady, nauky
nejpodivnjší mizely, a veliká vtšina národa se

rozdlila na malý poet stran velmi urit vyzna-

ených. Nepoítáme-li nco žid, chránných bud
zištnou pízní panovník nebo pyšnou lakotou pá-

nv, a nkolik obcí novoktnc, kteí ponkud
odvážné své nauky vykupovali svou zbožností, pro-

stotou svého života a horlivou svou prací, a kteíž

ostatn žili jea na Morav, kde páni velmi draze za-

prodávali jim svou snášelivost. Cechové celkem se

shlukovali ve tyech skupinách, podvojn sdru-

žených svými snahami a svým pesvdením; na

jedné stran utraquisté a katolíci, na

druhé lutheráni a bratí. Takto království

eské s odstíny, které si vysvtlíme tradicemi ná-

rodními, ukazovalo veliké rozdlení, s nímž se tehdáž

potkáváme ve všech zemích evropských. Kdežto

obránci starých idejí vskutku se dlili na stranu hor-

livých a mírných, tytéž odstíny letory se jevily mezi

protestanty vždy ostejší opposicí lutherán proti

kalvinistm;' v Cechách utraquisté odpovídají ka-

tolíkm mírným a bratí kalvinistm. Jelikož však

jeden z obecných zákon historie velí, aby se vedení

dostalo povahám nejráznjším a stranám nej-

nenávidnjším, nesmiitelní katolíci a peplatí

protestante, teba pedstavují jen nepatrnou men-

šinu, strhnou konen do svého proudu utraquisty

i lutherány. Tito nejdou ovšem za tímto popudem
bez jisté nespokojenosti, takže djiny této doby
záleží z dvojí ady in velmi pesn oddlených,

a na vzájem psobí na sebe: s jedné strany zápas

protestant s katolíky, s druhé v každém z obou
tábor evnivost a ptky jednotlivých stran kaž-

dého voje.

' De&is-Van(ura, Konec samoaUtnosti eské. II. 1

6
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Utraquisté jaksi se hanbili za svou dosti nena-

dálou úlohu pomocník stolice papežské: vzpírali

se, trvajíce na rozdílech, jimiž se lišili od íma,
práv tak, jako nkdy hledli zmírnit jejich význam,
tvrdili, že chtí zachovat svou samosprávu: marná
to obrana a zbytená lítost! Ta tam byla doba zaml-

ování, bázlivých odbojv a bezbarvých program;
bylo teba volit mezi povstáním a poslušenstvím,

a utraquism znenáhla se klonil ku poslušenství.

Jenom že ím více povolnosti jevil naproti kurii, tím

hojnji jej opouštli jeho vrní a vždy rychlejším

jejich odpadáním byl vydán na milost katolík.

Okamžik nebyl daleký, kdy nezbude mu více než

se rozhodnout k prostému a pouhému vzdání. Udr-

žoval se již jen jakousi silou nehybnou a lhostejnou,

nebo výpotem svých sok.
Na venek zachovával své postavení, udržoval

své pluky: v jeho ele administrátor a konsisto; pod
nimi 45 dkan, kteí mli dozor nade vším ducho-

v^enstvem v zemi, dohlíželi, aby nebyl jmenován
žádný podezelý fará: knží, než se ujali svých

úad, slavn slibovali, že budou poslouchat d-
kan, neuchýlí se od uení církevního a zachovají

obyejné obady. — V skutenosti tato rozsáhlá

organisace jest již jen kostrou tla v rozkladu. asto
panovník zapomene ustanovovat leny konsistoe,

mezery se nevyplují; jednou v této rad zasedají

již jen ti osoby. Dchod jí ubývá neustále. Mnozí

knží nechtí být jejími leny: její prostedky jsou

velmi nuzné, její vážnost velmi malá, její postavení

velmi nesnadné.ii)

Její klientela je vždy obmezenjší. V mstech,
akoliv od roku 1547 jsou více než ped tím podí-
zena moci královské, dekrety zapovídající ustanovo-

vání kazatel protestantských nezdržují invasi du-
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chovních „svceni lipského". Obce nestrpí fará
poslaných od konsistoe, leda svolí-li tito k odek-
nutí coelibatu a ke zrušení starých obad. Nechtí-li,

zastaví se jim píjmy, musí na své útraty vydržovat

školmistry nebo kazatele lutheránské. V Beroun
mstská rada odnímá dkanovi ást jeho polí ít

odevzdává ji protestantskému jeho druhu, kterého

mu ustanovila, zapovídá mu útoky proti reformaci,

kdežto lutherán s kazatelny hmí proti utraquismu,

uráží a ohrožuje posly konsistoe. Mnoho mst se

zdráhá poslouchat administrátora: není již utra-

quistou, namítají, nýbrž katolíkem. Obyejn knží
kališní, než by se sváili se svými osadníky, radji

pemují mši, nevyžadují již zpovdi, mnozí se

žení; v Praze ped zrakem konsistoe se upouští od
tonsury. V Slaném satek knží a kest jejich dt-í

jsou slavnostmi veejnými, slavenými na útraty

obce. Formule konfirmaní pijatá od konsistoe

ukazuje, jak málo peludu sama si zachovala o dsto-
jenství a poslušenství svého duchovenstva: ,,Vám"

(osadním) — znla — ,,knze N. N. z moci úadu na-

šeho za dkana (faráe) podáváme a konfirmuji^me

tak a na ten zpsob, aby on nejsa knz ženatý, jak

jsme od nho zpraveni, v náboženství a ádích církve

svaté starobylých a v stran naší podobojí zvyk-

lých nemniteln stojíc vrn se choval a v život
knžském píkladu dobrého na sob ukazoval."

Zakroovala pi zloádu píliš pohoršlivém, ale jen

k upokojení svého svdomí, naped dobe vdouc, že

nezmže nieho. Knz utraquistický f Jeroným,
fará v Kadov, nechce již déle pijímat její rozkazy,

prohlašuje, že na píšt uznává jen moc arcibisku-

povu, protože konsisto ,,tak opuštna jest".
Administrátor neposuzoval jinak situaci. ,,V koste-

lích utraquistických," teme v jedné ze stížností

i6*
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konsistore, ,,v dosti malém potu lidu bývá pi
službách božích, kdežto sektáové v houfech veli-

kých non i ve dne své schzky mívají, a nikdo jim

v tom nepekáži". | V jiné supplikaci konsisto si

stžuje na neposlušnost mnohých mst královských,

kteráž ,,i písným rozkazm císaským vzdorovati

se odvažují, jako by nebyl Rudolf II. jejich císaem
a pánem, ale oni sami jako by svoji páni byli."

Ješt he bylo na venkov. Tu administrátor se

již ani neodvažoval zápasu, a samo jméno utra-

quismu hynulo: dva nebo ti páni s hrstkou rytí,
taková byla bilance staré strany národní mimo msta
královská.

A ostatn zda strana tato mla ješt njaký
podstatný dvod k svému trvání? — Ve všech ku-

sech sporných ustupovala znenáhla. Již r. 1566 arci-

biskup Antonín z Mohelnice mže psát, že ,,admi-

nistrátor a konsisto se shodli s ním o všech otázkách

a že jsou ochotni upustit od podávání svátosti ol-

tání dtem". Ano i svátek Husv, poslední upo-

mínka na odboj, upadá v zapomenutí: r. 1585 jest

vypuštn z kalendáe; mnoho osob se horší proto,

ale celkem se pestává na vtipech a posmšných pís-

nikách: upl5me nkolik let, než se vymže obnovení

jeho.i2)

Utraquistm zbývalo již jen jediné rozhodnutí,

podrobit se církvi; papež schválil kalich, pod nej-

vyšším dozorem arcibiskupovým zachovávali dost

rozsáhlou samosprávu náboženskou; rozum velel

jim, aby se spokojili tím, eho dosáhli; malé odchylky

obadné nebo dogmatické, oddlující je od katolík,

nemly takového významu, aby setrvávali v roz-

kolu, a upímný smír s ímem byl jim jediným pro-

stedkem ku povznesení se z hlubokého a zaslouže-

ného ponížwí, do kterého upadli. Na neštstí sta-
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routraquisté zstávali v odboji, akoli již dávno
ztratili se zetele pedmt revoluce nebo spíše — což

bylo horší ješt — neochotné jejich poslušenství bylo

neúplné a nevolné. Upomínky na dávné boje z-
stávaly svží, i když bylo zapomenuto samé píiny
jejich. Ba i mezi utraquisty, kteí zamítali na-

uky vittenberské, mnozí chovali tajný hnv k stolici

papežské, v arcibiskupu vidli vetelce. Admini-
strátor bál se jejich nespokojenosti, aby nevehnal

jich v náru reformace. V této stran tak sešlé byly

ješt pravice a levice, jež konsisto konejšila stí-

dav. Ona sama nerada se vzdávala samostatného

svého života. Pokorné se sice doprošovala pomoci
arcibiskupovy a císaovy proti rozkolníkm, ale

hnvala se, mla-li jim zaplatit pomoc vyžádanou.

Ponižujíc se a hned zase pýchajíc, slibovala vše a

neplnila nic, ukazovala neustále na ústupky, k nimž
svolila, v drobnostech hledla nabýt opt pdy ztra-

cené a svou obojakostí a svými obraty ztrácela všecku

úctu mravní a budila všeobecnou nespokojenost.

Velice horlivý arcibiskup Antonín z Mohelnice

náležel ješt k onomu pokolení prelát, kteí shodu
s rozkolníky pokládali za možnou; Ferdinand ml
v nm moudrého a mírného pomocníka. Domýšlel
se, že as :iám zvítzí nad pedsudky odvkými, a že

se opatrností a shovívavostí odklidí mnoho spor.
V svých stycích s konsistoí, zvlášt s poátku, byl

velice vlídný a mírný, neupíral jí práva svobodn
nakládat s farami utraquistickými, pokoušel se roz-

ptýlit nedorozumní a usnadnit pechody. V nkte-
rých kusech však nebylo mu možná ustoupit. Když
si Ferdinand vyžádal od papeže jmenování arci-

biskupa pražského, zamýšlel konec uinit roztržce,

která v Cechách trvala tém od \m\ druha století,

a která na píšt nemla již dvodu podstatného;
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chtl tudíž, aby utraquisté jako katolíci byli podro-

beni nejvyšší moci metropolitov; v té vci Maxi-

milian svým mínním se nelišil od otce. Antonín

tudíž nepestupoval v niem ani svých povinnosti

biskupských ani vle panovník, jestliže se doža-

doval práva dozoru nad jednáním konsistoe, do-

máhal se jistého dohledu nad osazováním far, ob-

racel její pozornost k volbám nebezpeným, vy-

bízel k odvolání knží podezelých; chtl také, aby
uznala nejvyšší jeho jurisdikci a neprotivila se ob-

silkám ped soud arcibiskupský. Administrátoi

naproti požadavkm zcela oprávnným nevdli
co poít, bojíce se, jestližeby vzdorovali arcibisku-

povi, že si zpsobí nevoli královu; s druhé strany byli

zdržováni strachem, aby nevzbudili nespokojenost

stavv, a lichým studem, Podle okolností nebo

podle vrtochu osob upadali v nejpodivnjší odpory.

Roku 1564 nechtjí se dát v jednání s Antonínem,

aniž pijmout bullu papežskou, kterou povoleno pi-

jímání pod obojí zpsobou; roku 1565 se mní scéna:

na vyzvání Prusovo naizují v shromáždní knž-
stva, aby ve všech kostelích eských byly konány

modlitby veejné za požehnání boží zbraním císa-

ským, a — když se nkteí pítomní bouí, ohlašu-

jíce, že neznají arcibiskupa a nemíní poslouchat

preláta katolického — administrátoi vyvracují hor-

liv toto mínní, oznamují vli Ferdinandovu a velmi

hlun osvdují své poslušenství. Píštího roku

nový obrat. A tak pokrauje se nejen rok od roku,

ale asto msíc od msíce a týden od téhodne. Vý-

poet byl špatný; jediným ješt prostedkem kon-

sistoe k ástenému zachránní její moci bylo by,

kdyby se znova pipiala tsn k ádné autorit,

kdežto stídavý její rozmar odhaloval ji^jasnji její,

slabost a Šíil její zlou povést.
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Utraquisté se domýšleli, že arcibiskup bude

prostým strojem k svceni, jenž zbaví je konen
trapné poteby dožebrávat se z daleka posvcení

kanonického pro své knží, bez nhož myslili, že

nelze se obejít. Jejich zklamání bylo trpké, když

za pr\aiích let svého pobytu v Praze Antonín od-

mítl svcení jejich kandidát: papež prý neoprávnil

ho k tomu. Roku 1565 však upustil od své písnosti

v prospch dvanácti mladík, kteí slíbili ,,ádnému
svému biskupu náležitou poslušnost." Ale otázka

nebyla tím rozešena: po každé nesnáze znova vzni-

kaly k veliké mrzutosti preláta, jehož shovívavosti

se dožadovali král, stav panský i rytíský, Pra-

žané a poslové druhých mst strany pod obojí, jemuž

však jeho povinnosti naproti církvi i naproti nmu
samému zakazovaly poddat se úloze, jakou chtli

mu vykázat. List, v nmž Maximilianovi vykládá

situaci na poátku jeho vlády, velmi oste vyznauje
zvláštní chování konsistoe a tajné její cíle. ,,Ne-

ustále", píše Antonín, ,,ona se vkládá v biskupskou

pravomoc, usazuje knze utraquistické na takové

fary, kde dív, i v dob uprázdnní stolce pražského,

vždycky katolití farái bývali . . . Minulého roku

pivedli ke mn ticet pt jinoch, ale toho dopu-

stiti nechtli, abych já s officialem a notáem svým
je examinovati ml. Nicmén obávaje se za pí-
inou blízkého snmu, že by snad horší vci odtud
pojíti mohly, zaal jsem je svtiti. Když jsem jim

však nižší svcení udílel, shledal jsem je tak necvi-

enými a k úadu knžskému neschopnými, že ne-

jen knží, nébrž i domácí ele moje z toho pohoršení

vzali. Proež je ped sebe povolal a tu úpln
dv hodiny jsem k nim mluvil ... a je napomínal,

že co knží povinni budou mocn vstíc vejíti mravní
zkáze vždy více 'se šíící, že tudíž o to starati se mají,
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aby lidé lehkovážn ke stolu Pán nepistupovali,

nébrž drive skrze sv. zpov,' (kteráž mezi utra-

quisty jest velmi zlehena), se od híchv oistili.

Také jsem jim na srdoe vložil, aby se vší péí o to

se piinili, by znenáhla, (ježto by náhle a najednou

možné ntebylo) se zastavil nechvalný obyej, udlo-
vati svaté pijímání malým dítkám. Toto mé napo-

menutí otcovské bohoslovci vdn pijali a že se

podle toho zachovati chtjí, jsou slíbili. Sotva však

dva dny uplynuly, administrátoi s nkolika kon-

sistoriány pišedše ke mn, zle se ozvali a slova má
pedverejší k nejhoršímu smyslu natahovali, kouce,
že na ten as vli mé vyhovti nelze a protož abych
knžím jich o to pokoj dal. Nad to fará Malostran-

ský po mstech pražských lichou povst rozšíil,

jako bych knží utraquistických proti konsistoi

pozdvihovati a je od ní odvraceti zamýšlel . . . Ježto

tedy oni svcencm svým na jinou cestu ukazují, a

já ani vdomosti o tom míti nemám, koho mn
k svcení pivedou, ale mám tu jenom sedti a ekati

,

až mi rozkáží: posv nám toho, posv nám onoho,

jehož neznám, aniž se ho tázati aneb jej examino-
vati smím, tudíž jsem jim oznámil, že tak velkou vc
sob'"^ na svdomí vzíti nemohu, aby mne tedy za ta-

kými okolností se svcením knží svých ušetili. "i^)—
A v skutku v letech 1576—1587 žádný ekanec utra-

quistický nebyl již svcen od arcibiskupa.

Nikdy nebylo vtšího nedostatku knží. N-
kolika mladíkm se podailo vymámit posvcení
v Olomouci, ve Vratislavi, v Poznani nebo v Pasov.
Ale Cechm vždy více se nedvuje: od chvíle, co

jim kalich povolen, nemají již záminky dožadovat

se ochoty okolních biskup. Již nejen malé fary, ale

i veliké jsou opuštny. Kacím není již teba vy-

hánt faráe utraquistické, zabírají jen místa uprázd-
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nná. Konsisto protestuje na oko, uchváti-li nkdo
místo, na nž ona má právo, v skutenosti jak by je

osadila? Tam, kde osadníci nechtjí pijmout kaza-

tele lutheránské, služba boží pestává, ,,dti zstá-

vají bez ktu, lidé umírají he než hovada"

Na zda bh pijímá se každý, kdo se naskytne;

opt objevuje se dávná tída nájemník ,^*) to

jest knží, jimž za roní poplatek dovoleno jest cho-

vat souložnici, nevdomost knžstva utraquistického

jest veliká, jeho mravy hrubé; konsisto se tváí,

jako by nevidla všecko pohoršení. Pi všem nedo-

vede vyplnit mezery, jimiž každý den idnou ady
jejího stádce. V tomto rozvratu obrací se ku papeži,

hledíc hnout jeho milosrdenstvím. Mama námaha.
Kurie, svolivši ku pijímání pod obojí zpsobou,
uinila poslední ústupky; nepovolí více. Minula doba
vytáek a oklik: kdo není s církví, je proti ní; po-

svcení dosáhnou jen ti, kdož uznají lánky koncilia

Tridentského. Tomuto ultimátu se vzpírá utraquism.

— Pijme je posléze. Žalostná to agónie strany, která

bývala nkdy tak slavná! Prodlouží se ješt na n-
kolik let, a upl5me tém pl století, než dokoná.

Ale od této chvíle utraquism, oslabený neustálým

odpadáním, porušený prostedností svých knží,

poškozený kompromissy a nedslednostmi, není víc

než slovem, upomínkou; neml nikdy programu,
nemá již pívrženc. Jeho postavení se stane tím

nepravidelnjší a nesnesitelnjší, ím velejší budou
vášn a ím uritjší programy. Zmítaje se mezi

svými tradicemi a mezi svou malomyslností neví již,

jak se rozhodnout.

Na první pohled situace katolík se nezdá lepší..

Neuskuteují se nadje, jež Ferdinand kladl v ob-

novení arcibiskupství Pražského. Arcibiskupové
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však byli voleni s velikou obratností a prozíravosti.

Roku 1567 nuncius papežský blahopeje Anto-
nínu z Mohelnice ,,k jeho ctnostem a služ-

bám vynikajícím, jež prokázal víe katolické," de-

kuje mu jménem papeže, jehož jedinou útchou
v onch asech zmatených jest myšlenka, že se

,,náboženství nenedostává apoštol zmužilých a ne-

pemožitelných," — a nejsou to pouhé formule e-
nické. Antonín obcováním s jesuity ásten si o-

svojil vzácné jejich vlastnosti. Byl nejen poslušný

syn církve, ale i dobrý vlastenec, miloval jazyk eský;
kacíi eští vážili si pi nm, že pál jejich národnosti;

chtl je pesvdit, že pamt starých boj nezsta-
vila žádného hnvu v srdci papežv, a že echové na-

leznou v nich vdce a ne despoty. Jeho nástupce

Martin Medek (1581—1590) nebyl ani srdce

tak vznešeného ani ducha tak osvíceného, byl však

hoden svého \ysokého dstojenství; byl velice vzd-
lán — mluvil pti jazyky — trplivý, mírný. Jsa
lámán dnou, asto churavl, však dovedl aspo v J i-

ím Bertholdu z Breitenberka na-

lézt muže nejzpsobilejšího ku pokraování v díle

poatém i podporoval ho bez žárlivosti a bez slabosti.

Breitenberk, jakožto kazatel a básník známjší pode
jménem Pontanus, byl generálním vikáem
až do své smrti roku 1616: byl žákem jesuitv i pod-

poroval je co nejobratnji a nejoddanji.

Ješt po dlouhá léta všecka tato horlivost a

všecko toto nadání se nepotkávalo s výsledkem.

Když Prus po mnohém váhání pijal toto vysoké
dstojenství jemu nabízené, znal nesnáze, s nimiž

mu bude zápasit; — marn se ozbrojoval zmuži-

lostí, nkolikrát málem upadal tém v zoufalství.

Tolik dobré vle, úmysly tak isté, dlník nejhor-

livjší a jaký výsledek ? — Žádný. Na pd nevd-
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né nevzchází sém. Pi jeho smrti roku 1581 situace

není valn zmnna; nejen kacíství je smlejší než

jindy, ale žádný nedostatek strany katolické není

napraven, ba po nejvíce ani zmírnn.
Hmotná bída knžstva je nejvtší. Arcibiskup

k své výživ má toliko služné, jež vyplácí mu císa —
velmi nesprávn. Kapitula je tak chudá, že se

knží asto zdráhají vzdát své fary, aby pijali úad
kanovnický; ze svých dchod nemže ani udržovat

metropolitní chrám sv. Víta, jehož nkteré ásti

hrozí ssutím. Platy roní jednotlivým oltám ná-

ležité zadržují páni pod záminkami nejniemnjšími.

Aby vikaristé chrámu metropolitního nezemeli
hlady, musí zídit sob spolený stl a své prostedky
rozmožují prodejem piva knžím,, kostelníkm a

jiným osobám pi chrámu zamstnaným. Z toho lze

si pedstavit osud knžstva farního. V této vci
farái utraquistití nemli eho závidt katolickým

svým druhm. Desátky se neodvádjí, duchovní

statky jsou zabaveny; vtšina knží ohlašuje, že

zmírají hlady, nemajíce k své výživ než skromné
almužny svých osadník. Po jejich smrti patron

se zmocuje nepatrného ddictví jejich; neustále

porušuje se zákon Ferdinandv, kterým dopuštno
každému knzi voln nakládat se svým statkem.

Kláštery, které nebyly úpln \'y\Táceny, byly zpu-

stošeny, jejich pozemky zabrány; v domech nkdy
nejbohatších bídn živoí nkolik málo mnich.
V letech 1570—1580 se zdá, že bídy knžstva pi-
bylo ješt. Úchvaty se djí dále, ježto propagandou
jesuit nebyla ješt vzbuzena dávná štdrost vících.
Když roku 1586 Rudolf žádal na sjezdu duchoven-

stva pjku 12.000 zlatých, povstalo všeobecné zd-
šení: opatové a pevorové chudých klášter prosí se

slzami v oích, aby byli ušeteni, a kommissai krá-
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lovští jsouce dojati jejich bídou svolí, aby se ne-

žádalo nieho na tchto chudých eholnících.'^)

Potlaení statk duchovenských bylo jedním
z hlavních lánk programu husitského, zárove
jedním z tch, jež byly provedeny co nejsvdomitji;
otázka jest, zdaž odntí toto mlo šastné následky,

jichž od nho oekávali reformátoi. Ponkud pozd
poznáno, že je-li nebezpeno pílišné bohatství, chu-

doba psobí ješt vtší zkázu. Hrdinství je teba,
chce-li kdo se vzepít patronu, a hrdinství není do-

páno každému asu a každému lovku. Ubohý
fará jest jen placenj^m sluhou, jenž se najímá na pl
léta a propouští, jakmile se znelíbily jeho služby.

Každé polouletí se sthují ze svých osad dlouhé ady
knží katolických a útraquistických, kteí násiln
byli propuštni od pána, jehož požadavk nesnesla

jejich trplivost, a smutn odcházejí na zda bh
týmž útrapám a týmž potupám vstíc.

Kde naleznou podporu v své bíd ? — U svých

náelník? Ti však nemají ani dvry ani odvahy;
nestarají se o své podízené, ježto musí hájit sebe

sama. —V své víe ? Zda vdí však, emu ví a jaké

jest uení církve jejich? — Vjrostli prosted roz-

tržek a zvykli znenáhla bludu. Jejich svdomí otu-

pené nebo zkažené je pístupno všelikému pokušení,

hotovo ke všem krokm, uspokojí se nejhrubší ná-

hradou. Po více než jedno století vládne rozkol,

vábí duchy dobrodružné a srdce velá, užívá massy
pobožné v svj prospch. Útrapami píliš zná-

mými se odstrašují osoby povolané. Kde se podává
vzdlání ? — Na universit, kde vtšina professor

jsou lutheráni. Jak ubozí jsou tudíž služebníci, jichž

se církvi dostává k obran. Když nový arcibiskup

pehlíží píští své pomocníky, klesá jeho odvaha:

s takovými vojíny bude mu ^oiovat dobrý boji
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Mnozí knzi dlají dluhy, zanedbávají své po-

vinnosti, neslouží mši; jejich mrav jest hrubý nebo

zhýralý. R. 1570 v Krumlov bylo vznno šest

knéží ženatých; byli propuštni na svobodu, když

slíbili, že neupadnou opt do svého híchu. Dka-
nové neustále si stžují na život podízených svých

knží, na jejich opilství, na rvaky, do nichž se pou-

štjí, na pohoršení, jež vzbuzují. Všimnme si teba
úední zprávy dkana Mostského: fará beovský

t Jindich, pro churavost nemohl mnoho pracovat,

ale byl oddán lakot a bez prohlášek oddával lidi; —
fará v Tln f Kašpar se strojil nádhern, takže za

jeden rok až do 80 tolar vyádA za odv; — fará

I Jan v Lužci bhá z hospody do hospody a od od-

dávek vyžaduje celý tolar; — fará v Novosedlech

sbhlý mnich, byl sic od kollátora piJAt s podmínkou,

a^ hlásal katolické uení, ale neplní svých síib,

nikomu nechce podávat svátost oltání pod jednou

toliko zpsobou, do chrámu svého za\-ádí obady
lutheránské, po hospodách se sedláky se toulá a kvasí,

sám doma pivo toí a každý rok — salva reveren-

tia— se svou ženou dít zplodí; — fará v Cúši f ne-

slouží asto mše sv., obzvlášt nikdy za mrtvé, rád

taní, s jinými rád zbraní se potýká, takže na celém

tle má jizvy; je-li napomenut a kárán, vytáí se a

zapírá vše, co se mu vytýká, a setrvává v svých ne-

estech; — I fará v Dolním a Horním Jietín
pohoršuje své oveky chod veejn se svou manžel-

kou a dítkami; — fará v Kopicích co do obadu
úpln se srovnává s církví katolickou, ale píliš asto
navštvuje pivovary i krmy a obyejn dvma ru-
nicemi ozbrojen chodí a práv v tomto ustrojení

vojenském pišel k dkanovi; kuchaka chodí s ním
vystrojená jako njaká- šlechtina; pedních m-
šan žádal za kmotrovství svému dítti, jež v mst
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dal slavn poktít.*') — Povšimnme si, že se to dje
práv v krajin, kde katolicism zachovává nejet-

njší své pívržence, ponvadž v patnácti farách

dkanství Mostského asi sedmnáct set osob pijímá
pod jednou zpsobou naproti jedenácti stm, kteí

pijímají podobojí. Všecky tyto neesti a zmatky
se nedjí jen v menších osadách; v Kadani kazatel

t Ludovicus, sbhlý mnich z diecese vratislavské,

každý den býval opilý. Nkdy sami náelníci, d-
kanové, pedcházejí špatným píkladem.

Knžstvo eholní jest ješt horší. Mniši neza-

cliovávají pravidel eholnických, povalují se v hos-

podách, opíjejí se, jsouce lidem ku pohoršení. Pre-

vorové asto jsou nejvtšími vinníky. Týrají své

.edláky, vymáhají pílišn úroky, svádjí dcery,

unášejí ženy. V Tachovském kláštee bosák byl

r. 1568 kvardián, opilec a surovec, kterýž ranami

zasypával sluhy, kuchae klášterního, muže starého,

pruty asto zmrskal, pevn pivázav jej k žebíku,

hoícími svícemi na obojím boku pálil a muil z té

píiny, že rozbil njaký hrnec. Žádný ád není tak

zkažen jako ehole dominikán. Provincial f Fri-

drich Boikovský, jsa všecek oddán pepychu a le-

nivosti, rozšiuje bludné nauky, vzdaluje z Prahy
pravovrné kazatele, hromadí dluhy a jednomu z e-
holníchekancodavjmní jeho daroval je své seste,

do Plzn místo eského kazatele vyslal Vlacha, který

neznal jazyka eského. Pevor u sv. Anežky v Praze

roku 1567 uiniv mnoho dluh, vzal kalich z chrámu,

odprodal klášterní pozemky, byl obžalován z krve-

smilství; chtje uniknout trestu zaslouženého chystá

se k útku, pedsílá svou kuchaku, osobu pode-

zelou s celým vozem vcí z kláštera vzatých. O ti

léta pozdji (1570) nový opat chce v kláštee za-

ídit šenk, a tebjí výslovného rozkazu císae Ma-
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ximiliana, aby mu to bylo zakázáno. Téhož roku

konšelé Starého msta pražského vznášejí k císai

žalobu t proti dominikánm u sv. Anežky, že pod-

pevor s nkolika bratími ukradli z behu vltavského

šest velkých trám. Když pak pišli úedníci mstští

s rychtáem, aby vyšetili vc, dominikáni zatarasili

své brány a podstoupili oblehání; bylo dlužno ve zdi

otvor uinit a úedníci' jsou pijati posmchem a na-

dávkami. Krádež je dokázána; visitátor téhož ádu
pravil sice, že se ona krádež stala bez jeho vdomí
a proti jeho vli. le om.louval skutek ten tím, že

eholníci nemajíce pražádného díví, uinili to z velké

nouze; ostatn prý jim náleží celý beh vltavský blíž

kláštera sv. Anežky, a že tedy z vcí tam ležících

desátek sob vzít mohou; — jest to lež pouhá, pro-

tože nemají žádného nároku vlastnického.") Na sta-

rém hbitov vystavili množství malých chýší, pro-

najali je lidem podezelým, ano takým, kteí z mst
pražských metlami byli vymrskáni, a poskvrují

tak místo, ,,kde kosti mnohých zbožných a svatých

lidí odpoívají" . Pevor vyhání poctivé chudé e-
meslníky, kteí bydleli v jejich stavení blíž kláštera,

a z jejich místa zizuje krmu, jež se stává brlohem

zlodjv a nevstek.

,,Církvi hrozí zkáza," píše dkan litomický
r. 1570; ,,ejhle kam nás pivedly naše spory, naše

roztržky, naše záští, naše nenávist, naše touha po

pomst. Kolik hlav, tolik smysl. Když každý vl
táhne na jinou stranu, vz nehne se ku pedu."^®)

Zprávy naše o biskupování Medkov nejsou

mnohem potšitelnjší: stále týž nedostatek knží,

úchvaty patron, hmotná i duševní bída, nevdo-
most fará, jejich nedostatek vrouný a mravní,

obyejné výjevy pohoršlivé, hádky, opilství, sou-

ložnictví. Knží nenosí odv církevní, chodí se
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zbroj!, perou se s osadníky svými, hrdlují se s du-

chovními utraquistickými. Vedením takového stádce

rychle chabne i nejpevnjší vle: po nkolika letech

prohlašují dkanové, že jejich síly jsou vyerpány^
prosí arcibiskupa, aby zprostil je úkolu píliš tžkého.

Svazky poslušenství jsou prervány od dávna;

knží si zvykli neobmezené svobod i vzpírají se vše-

liké kázni. Když arcibiskup obnovuje cesty visitaní

nebo znova zavádí konvokace duchovenstva, tém
z obyeje vyšlé, mnoho knží se proto horší a ne-

dostavují se ke shromáždním. — Píklad odporu

pichází s hry: biskup Olomoucký se zdráhá u-

znávat vyšší moc Antonína Prusa. Metropolitní ka-

pitola u sv. Víta se nevzdává ráda moci, kterou vy-

konávala po pldruhé století; arcibiskup nkolikrát

musí se dovolávat zakroení papežova proti svým
kanovníkm a dkanm, ,,drzým, nadutým a od-

bojným", a ani rozkazy stolice papežské se nepo-

tkávají s velikým úinkem. Ješt mén ochoty do-

chází u moci svtské; práv církve patroni katolití

nešetí více nežli protestante, neochotn pijímají

a neslyší stížností Antonínových proti nehodnému
osazování, pi kterém se nedbá nijak prospchu ná-

boženství. Králové neskrblí se sliby: jen když byly

uinnyl Zámry arcibiskupovy jsou podezelé, nej-

menší jeho opatení se vykládají v smyslu nejne-

píznivjším; stavové obviují ho u Maximiliana,

že chce v zemi zavést inquisici: císa pijímá jejich

stížnosti a nkolikrát zapovídá synody provinciální.

Ba i za Rudolfa se zamítá žádost arcibiskupa Medka
o založení semináe. Dlouhá léta uplyuou, než se

v Cechách osmlí v skutek uvést nález koncilia,

pedpisujícího pravidelné koiiání synod domácích.

Zkoumáme-li situaci nest/ann, úsudek jest na

jev: prese všecko úsilí Ferdinandovo a první práce
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jesuit katolictví eské v letech 1565—1580 nebylo

ješté s to, aby podniklo vážný útok. Kdyby se Maxi-
milián prohlásil zejm pro reformu, nebo kdyby
snm vynutil na nnv výslovné uznáni svobody ná-

boženské, staré strany, katolická a utraquistická,

byly by rychle pozbyly neetných svých vících, a

národ, obrácený všecek ku protestantismu, byl by
nalezl opt jednotu mravní, tak dávno ztracenou.

Však bylo na spch; chvíle byla vhodná, bylo by ve-

likou neopatrností propást ji. Bylo by nesprávno
z posavadní desorganisace katoHcismu skuten
soudit o úplném úpadu; prozíraví pozorovatelé

v zdánUvém rozkladu byli by již vystihli tajnou práci

o znovuzízení; jesth se zárodkm vzkíšení zstaví
as, aby vzklíily, možno bylo mnohé pekvapení,
jak ukázala budoucnost.

Nejprve všeobecné okolnosti, církvi tak dlouho
nepíznivé, se mnily patrn. Vždycky budou od-

suzovány následky eže svatobartolomjské nebo
poprav vévody Alby; takové ukrutnosti vbec ne-

byly by možný o dvacet let dív, i byly vážným zna-

mením probuzené víry. Stolice papežská mla
obránce nesmiitelné a zuivé a tudíž i zarputilé a roz-

hodné. Reakce pozvedala hlavy také v zemích, kde
reforma byla starší a lépe ustrojena, protestantism

nepostupoval více, neb ustupoval již. Vítr se obrátil;

a jakým pvabem úspch psobí na mysli bázlivé

a nerozhodné, to jest na množstvíl Od chvíle, kdy
vítzství jest nerozhodné, pestává odpadlictví, opa-

trníci se mají na pozoru, bázlivci v hloubi svého
srdce nalézají opt zbytek náklonnosti k víe, které

se chth vzdát.

Tyto šastné zprávy byly mimo to jako odmnou
tch, kteí vzdlávah pdu mén píhodnou; od
nich vítány byly jako zaslíbení Pán. ByU by snad

Dcnít-VanCura, Kooeo samostatnotti te«k<. II. 17
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podlehli tolika stál3''m nezdarm: však událostmi
v cizin byl}^ posilnny opt jejich nadje. S vtším
optimismem posuzovaU situaci, ponkud zveliovali

výsledek Svých prací a dokazovali, že prese všecky
nesnáze dílo jejich není neplodné. Obraz katoUckých
Cech za doby Medkovy, praviU jsme, je žalostný,

ale pece ne tak jednotvárn smutný, jako ped de-

síti lety, sem tam nkolik svtlých paprsk, ím dále

tím stkvlejších. Moc arcibiskupova jest lépe opa-

tena, jeho práv se dbá více: pluky se opravují

zvolna; vedle pohoršení píklady vzdlavatelné;

knží zbožní, bezúhonní, poslušní, káze jest pra-

videlnjší, veejné mínní naléhavjší, pouení pe-
snjší. Pichází nové pokolení, mravn lepší, mén
ochotné k obratm, mén pístupné bludm. Nkteí
páni upouštjí od starých tradicí; myslí spíše na svou

spásu nežU na své bohatství, tvoí se rzná bratrstva

náboženská. Od dávna protestante mU své sbory

literácké, jichž lenové byli vázáni vrn plnit své

povinnosti naproti Bohu a snažili se rozmnožovat
lesk služby Boží; vedle nich se tvoí družiny kato-

lické. Tu a onde se pozvedá kostel, staré se opravují;

po uplynutí tém dvou set let po prvé se poíná opt
pomýšlet na zakládání nových.

Jesuité po dob usazení — velmi krátké, pi-

hlížíme-li k vnjším nesnázím situace — jsou v plné

innosti. ,,Nemohu neuznat," píše Jan Corraro roku

1574, ,,že kesanstvo velikými díky jest zavázáno

otcm; co nkolikrát jsem pozoroval ve Francii, po-

tvrzuje se i v Nmecku. Za naší doby náboženství

katolické se stalo velejším jen jejich vdou, láskou

a zvláštní inností; bez nich bylo by na mnohých
místech, ne-li úpln vyhlazeno, aspo zcela znetvo-

eno, ale jejich práce a námaha, jejich vzácný pí-

klad pináší neustále ovoce tak znamenité, že nejen
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vící jsou potšeni a nerozhodní posíleni, ale i mnoho
kací je pinavráceno pravé vie."^')

V Cechách výsledky jejich práce jsou sice ješt

nejasné, ale nikoli ledabylé. Pokraovah v svých

missiích, nejprve v okolí pražském, potom v ostatní

zemi, chodili do krem, pouštli se do rozmluv se

sedláky. Povinnost kázala, a oni poslouchah, ale bez

peludu; pestup takto získaných nebylo mnoho a

byly bezvýznamné; sedláci nerozumli a nedv-
ovali jim, druhdy kamenovali je. Jiné postupování

bylo plodnjší: dosplí jim unikali, ale oni jali se

uchvacovat ást mládeže; poet jejich žák se vzmá-
hal znenáhla. Páni katolití si zv57kh odevzdávat se

jejich vedení: Rožmberkové, Hradetí, Pernšteinové

pomýšlen na založení kolejí jesuitských v svých m-
stech, jiní svovah jim své dti, povolávah jejich

kazatele. Pronikli na Moravu, kde založil koUej

v Olomouci (1566) a druhou v Brn (1572).

Cizinci, zvlášt Vlachové, v Praze dosti etní, se shro-

maždovali kolem nich; zídiU pro sebe kongregaci ,,Na

nebe vzetí panny Marie", ke které pistupovali již

nkteí mšané pražští. Žáci, vyslaní od Ferdi-

nanda do íma, vrátili se planouce všickni svatým
nadšením. Po dobu tak dlouhou katolictví ustu-

povalo do pozadí, zstavujíc volné pole svým pro-

tivníkm; nyní jesuité podnikah hádání, vyvraceli

knihy kací, sami hledU rozvinout výmluvnost
a uenost díve než užijí síly. Ponvadž vtšina
jich picházela z ciziny a v Cechách pebývali dobu
dosti krátkou, nemli žádné úzkosthvosti národní;

od knží domácích bývali asto obviováni, že povr-

hují starými obyeji, ,,ve všem chtjíce následovat

pravidla církve ímské". Náelníci katoHtí nemohh
si pát pomocník obratnjších; píklad trpného
poslušenství dojímal druhých knží; jesuité posluš-

17*
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nosti uili lépe svým chováním nežli kázáním. Byli

v neustálých stycích ze zemeni nejrznjšími: takto

zvídali o veliké zmn v evropském mínní veejném,
stávali se jednateli jakéhosi mezinárodního spiknuti.

Roku 1577 jeden z jejich pívrženc prohlásil na
kazateln, že jediným prostedkem pinavrátit hu-

sity k dobru, jest podrobit je brannou mocí: z toho

veliké vzbouení povstalo v Praze. Vypravováno,
že jesrité v své kolleji a na svém statku Kopanin
skrývají zbra, že vojáci jsou tam shromáždni;
lid se rotil, již se mluvilo, aby byl vybit jejich dm;
konšelé na kvap poslali stráže, aby rozptýlili chátru.

Zda tento náhlý strach, smšný v této naivní form,
nebyl nijak oprávnn? Jesuité pochybovali sic o

obrácení zem, ale nevzdávali se nadje, že dobudou
ji. Poet svých vrných chtli nahradit výteností,

cviili své pluky, ozbroj ovah se pro bhzký boj; men-
šina, teba slabá, ale vždy hotová ke všemu, staí

ohrozit vítzství: musila být zabezpeena v dosta-

teném fanatismu, aby pro vítzství pravdy obto-
vala všecky úvahy vlastenecké; sbírali znenáhla své

pomocníky, oekávajíce trpliv, až chyba jejich

protivník nebo všeobecný stav politiky poskytne

jim píležitosti želané.

Chvíle však nenastala ješt k zahájeni nepá-
telství; jesthže by byli pekvapeni v dob píprav,

byli ztraceni. Proto jejich nepokoj byl vehký, když

se Maximihan ujal vlády. UtišiU se ponkud, vi-

douce, jak v prvních letech zamítá pání rozkolníkv.

Ale císa byl koUsavý a nespolehhvý; když byl krut
mail plány protei^tant, zda se nemohl navrátit

k první své lásce? Roku 1570 veliká byla radost pro-

testant na správu, že císa prohlásí konfessi augš-

purskou. Když následujícího roku snm svolaný

v Praze v msíci kvtnu žádal za schváleni této



koníesse, Maximili. n váhal; arcibiskup a kapitola

odrazili ránu, ale ne lehce, a jaké pekvapení mohla
skrývat budoucnost?

Na štstí lutheráni a bratí, kteí ped-
stavovali ob velké strany pokroilé, nedovedU

užít píležitosti, a nesmiitelná jejich nedvra po-

skytla katolíkm vážný dvod, jímž psobili na ne-

rozhodnost panovníkovu.

Lutheráni b^'li beze vší pochyby velikou

vtšinou obyvatelstva v zemi. Nkteí djepisci bratr-

ští pokusili se popírat to, uvádjíce radostn slova

nejvyššího komorníka Jana z Valdšteina, jednoho

z neetných vících starého utraquismu. Ten chtje

zastavit novotáe, jednou ukazoval na nebezpeen-
ství hrozící utraquismu hlavn od bratí: ..Pikarti

nás pohltí, ti tvrti království jim náleží, zvlášt

v kraji Hradeckém, kde se jich jen hemží; samo msto
Králové Hradec odolává ješt ponkud." — Bylo by
nanejvýše neopatrno pikládat njakou váhu této zpo-

zdilé myšlence. Cplné tém seznamy šlechty pi-

znávající se k jednot svdí, že kolem r. 1575 ani

desátá ást stavu rytíského a patnáctá ást stavu

panského se nehlásila k bratím. Ponvadž není po-

chyby, že bratí pomrn byli mén etni v mstech,
poet jejich nepesahoval nijak desetinu všeho ob}'-

vatelstva. Poet jejich takto se asi jen zdvojnásobil

od konce XV. století, a nepodivíme se tomu ani píliš.

Jestliže vskutku nebyli poade pronásledováni, pece
byli neustále mimo zákon i prožili nkolik tžkých
krisí. Ostatn zda se namáhali píliš o získání vt-
šiny? Jejich propaganda byla bázlivá, množství bylo

by rozrazilo jejich pluky píliš tsné; jejich



církev byla jen úteištaa vyv©-'
1 e n ý c h. ' Proto také jejich vliv byl neobyejn
velký, vtší, než bychom soudili podle potu jejich

pívrženc.
Naopak síla lutherán záležela hlavn v množství.

Strhh k sob jádro staré strany utraquistické, ale

zddili také nkteré její chyby. Jejich názory byly
promnlivé a málo pesné, kazatelé prostední, v-
ící lhostejní, obyej nekázn všeobecný. Okolnostmi
práv tak jako pirozeným dsledkem uení Luthe-
rova správa vcí náboženských u nich se dostala

šlecht, jež nebývala vždy nejpístupnjší dvodm
theologickým. Stehouc velmi žárUv svých pri\-ile-

gií, hájila svobodu slova božího jako jednu z poli-

tických svých výsad: také osob toužících po mu-
edlnictví bylo po ídku v adách jejich. Bylo jim

potebí povzbuzení a vedení, ale jejich pýcha se ne-

poddávala tomu, stejn jako plaché svdomí bratí
se dsilo ústupk, jimiž jen byU by odzbroj ih luthe-

rány. — Ob veliké strany protestantské mohly spo-

len kráet toliko na pd svobody náboženské; ale

jakkoli v XVI. století idea snášehvosti byla stejn

cizí vtšin kací jako katoHkm a jakkoli lutheráni

cítiU nepekonatelný odpor proti jistým naukám
Jednoty, lutheráni i bratí vidli, že od císae do-

stanou vážných ústupk jen tehdáž, jestUže ped-
loží mu program pesn stanovený a všemi evan-

gehky pijatý. AkoU Maxmilián na mnoze ped-
stihoval svou dobu, bylo by zpozdilostí se domnívat,

že nabídne jaJcýsi bílý list všem naukám: neutrálnost

státu co do uení zdála by se mu jakous abdikací

a jako schválením anarchie. Shoda byla tudíž ne-

vyhnutelná, jestli ob strany chtly použít smíh-
vého smýšlení panovníkova, a s druhé strany tato

shoda byla tém neprovedná, ponvadž žádná z obou



stran rozkolných nechtla jednot pinést poteb-
ných obtí; nebo, lépe eeno, tyto obti byh'' ne-

možné a vzájemné dvody obou skupin samy o sob
byly tém nevývratné.

Otázkou tou se zabývali všichni, jejichž politická

znalost nebyla docela zastena fanatismem; velmi

živ pretrásaU ji bratíi, u nichž stízlivé rozvažování

bylo obyejnjší, a kteí pronásledováním byh víc

ohroženi, takže jejich zjevným prospchem bylo,

aby vyšli z lichého svého postavení.

Nejprostším rozešením bylo by zajisté, kdyby
bratí piijaU, aspo ve všeobecných rysech, konfessi

augšpurskou. Pro by se neujali opt plánu Augu-
stova, zmaeného odporem bratí a perušeného ne-

šastným útokem roku 1547? — Biskup pokusil se

o to. Vytrvale pestál nejhroznjší muení a více

než deset let tuhého vzení. Ale ctižádost, hnv a

uražená pýcha zvítzily nad jeho vytrvalostí. Pi
pomyšlení, že si Jednota zvolila jiné biskupy, že

jeho spisy jsou zamítnuty, že zámry, v kterých spa-

toval jedinou spásu reformy a vlastní svou slávu,

jsou zavrženy, byl ovládán jen jednou myšlenkou,
opustit svj útulek, zahanbit své utrhae. — Roku
1560 podal arciknížeti Ferdinandovi a jeho man-
želce Filipin Velsero\é prosbu za navrácení svobod)'';

žádáno, aby odvolal veejn. Ustoupil, vytáel se,

slíbil piznat se k stran podobojí. Jeho vazba se

prodloužila ješt nkolik let, nad první snad bolest-

njších. Tento duch nezlomný se ponížil až ke lži.

Zdaž odpisáhnutím nevykupoval píliš draho právo,

aby se mohl opt ujmout svého místa? Vj^pil kalich

hokosti do kapky, byv posílán od Mystopola zpt
k jesuitm, smlouvaje se o svou hanbu, jat náhlou
lítostí; nkolikrát, v poslední chvíli, neml dost od-

vahy, znovu byl veden do svého vzení. Konen



roku 1564 byl propuštn, aniž žádáno po nm vý-

slovného vyznání víry; pouze slíbil, že nebude již

Tích nebyl tím menší a zpsobil nejvtší po-

^ í .ení mezi náelníky Jednoty. Nkteí snad pe-
hánli ponkud své rozhorlení; dávno byli již pe-
syceni osobivostí Augusty, tyranstvím, v nmž si

hboval, nové jeho spisy páchly rozkolem. Vystoupili

rozhodn: Augusta byl nejprve zproštn všech svých

biskupských povinností, potom zbaven své knžské
moci a vylouen z Jednoty. Krok ten byl snad spra-

vedlivý, ale vru krutý. Vyobcovaný nedbal nijak

nálezu synodu aniž závazkv uinných arciknížeti

Ferdinandovi. Vykonával všecka práva biskupská,

okázale zizoval knží, svtil sbory. Zloinné to vy-

zýváníl Zda se popuzený správce zemský nepomstí na

bratích? Užší rada, pi vší své nespokojenosti, se

neodvážila zakroit, jsouc ochromena bezdnou
úctou a obávajíc se odporu vících: muedlník
Kivoklátský se stal jakousi osobou mythickou.

Novým písným zakroením byla by vzbuzena vše-

obecná nespokojenost a rozkol byl možný. Rada se

poddala, vrátila jeho odpadhku jeho úady, a Au-

gusta vrátil se u vítzosláv.

Jsa opojen svým úspchem smle postupoval ku

pedu; nezmnil se jeho cíl: tsné spojení Jednoty

s lutherány, a protože neml žádné moci v rad, mezi

vícími získával si stoupence proti ní, povzbuzoval

jejich dvru proti doktorm, kryl se autoritou

bratra Lukáše, jehož uení sic odíkal se docela,

ale jenž, jak pipomínal se lstivou obratností, vždy

svých žák vystíhal od uených. Roku 1570 obecné

mínní zdálo se mu dosti dobe pipravené, aby uinil

krok rozhodný. Dokonil knihu, kterou spisoval

v trpkých hodinách svého vzení a v níž uil vrouce



lutheránské; synod zamítl ji, ale on doufal pinutit

jej ku pijeti; pedcházel si adnúnistrátora utra-

quistického Martina Mlnického, nástupce

Mystopolova, pedložil návrh o opravu konsistoe,

kterého sice neznáme, ale jenž ml mu zajisté zjednat

pístup do velké rady reformované církve eské.
V posledním okamžiku shoda se rozbila. Pro? —
Zdaž administrátor zamýšlel nastrojit léku bisku-

povi, a doufal poškodit Jednotu neopatrným jed-

náním? Ci požadavky Augustovy byly pílišné —
Martin vdl, že tento syn klobouníkv ,,páchl

primátem". — Ci v po: lední chvíli administrátor

byl opuštn od lutherán svým záštím zaslepených ?

Pro nedostatek pramen možné jsou všeliké do-

mnnky. Ale pro jich hledat? Nezdar byl nevyhnu-
telný. Usmíení obou velikých stran protestan-

tismu eského, a-li vbec bylo možné, mohlo jen

škodu vzít tmito tajnými pletichami a tímto po-

stupováním spikleneckým. Martin náhle ustoupil

a dotíral na Jednotu. Tato nepoctivost mrzela a

hnvala Augustu; chtl uveejnit list\', jež dostal (;d

administrátora, ,,aby prý všickni vdli, jak on dva
jazyky v hrdle má". Tato hluná polemika byla by
ješt zvýšila pohoršení, rozpoutala hn\-; pátelm
biskupovým stží se podailo utišit ho.

Všecken tento hluk byl již jen velmi nepí-
jemný; nepokojná innost tolioto starce nad hrobem
stojícího, jenž se s' horeným úsilím hnal za mocí,

která mu unikala, jeho plány špatn pojaté, nezdary,

které vyvolávala opojená jeho mysl, šarvátky, kte-

rými umdlévala innost synodu, oslabo\aly Jed-
notu a kalily svdomí prostých bratí. Prosili snažn
Pána, aby se shtoval nad svými dítkami a vrátil po-

koj církvi. Soukromé chování Augustovo nebylo
nijak pííkladem vzdlavatelným. Možná jen s nej-



vtší opatrností pijímat zprávy zachované o po-
slední ásti jeho života, ježto všecky pocházejí od
jeho protivník, jestUže nevymyshh fakta, jist asi

zveliiU je ponkud. VeUce jest pravd nepodobno,
že tento staec, trápený nemocí, sešlý utrpením
a zmítaný ctižádostí, mohl vést život nepoádný a
nemravný. Za to není pochyby, že odporoval roz-

kazm synodu, v svém obleku a stroji vedl pohodlí

a pepych proti pravidlm Jednoty a že stádal pe-

níze. Jeho smrt byla pravým ulehením (1572).

Žalostné poblouzení vlastností V5niikajícíchl Ne-
šastný konec života tak slavného. Jednota mla jen

jednoho náelníka opravdu znamenitého, a ona za-

pela ho, — a neb3"lo jí možná jednat jinak. Píhš
dlouho žil pro slávu svou. Ne že by jeho politika za

posledních let byla se úpln lišila od pohtiky vždy
sledované, než proto, že se stáím zostily chj^by

jeho povahy a že vynikla protiva mezi povahou jeho

a povahou sekty, kterou chtl ídit. Jsa spíše prote-

stantem než bratrem, spíše diplomatem než biskupem,

nebyl by váhal vzdát se tradicí své církve, aby za-

bezpeil budoucnost reformace eské; s hlediska svt-
ského jeho úspch byl žádoucí, ale nemožný; moc,
jakou náelník má nad stranou, není nikdy taková,

aby pimla ji k samovražd, a Augusta chtl práv
Jednotu vést k samovražd. ^o)

Nejvtším protivníkem Augustovým a pravým
správcem Jednoty za této pohnuté doby byl B 1 a-

h o s 1 a v. Nikdy snad dva lidé se nerzniU více.

Blahoslav byl práv tak jemný, moudrý a opatrný
jako Augusta prudký a rozhodný; kdežto tento byl

híkou s\ých pelud, onen obezele a chladn posu-

zoval Udí a vci; konen Blahoslav, jenž nad jiné

lépe znal minulost Jednoty, byl proniknut jejím du-



chem, sdílel i její slabé stránky, miloval ji až ku ped-
sudku: výpoty moudrosti lidské byly mu podezelé,

a akoli nebyl ani pyšný ani výluný a fanatický,

smlouvání se mu protivila, ponvadž páchnou vždy

jakousi simonií. Narodiv se r. 1523 v Perov na

Morav z rodiny poestné a pobožné, užil vychování

velmi pelivého; nkterý as studoval v cizin,

v t Goldberku, Vittenberku, Královci a Basileji;

vrátiv se do Cech, vytkl si za úkol, šíit mezi bra-

tími zálibu k vdám, co se mu podailo. — Když
etl spis, v nmž Augusta hledl podezení uvrhnout

na uence, pocítil tak vehkou bolest, že ,,div se srdce

nad tím nerozpuelo" i odpovdl filipikou proti ne-

pátelm vyššího vzdlání v Jednot, kteráž je za-

jímavým vzorem výmluvnosti eské. 2^) Jeho jméno
nalézáme na pedním míst ve všech velikých dílech

bratí, v kancionálech, v pekladu písem sv., v pra-

cích historických, pi zizování archivu. On sám
byl výtený spisovatel. ,,Ze všech spis XVI. sto-

letí", praví Gindety, ,,není ani jednoho, jenž by
vkusíou exposicí, istým slohem, bohatým rozvinu-

tím mohl pirovnán býti k spism jeho." Žádný spi-

sovatel nemiloval velejší láskou jazyk eský, ne-

pracoval s nžnjší pílí o jeho rozvoj a zdokonalení.

Jeho peklad Nového zákona, provedený na zá-

klad originálu eckého, právem zasluhuje podivu. —
Bohužel nastaly práv on}- chvíle kritické, které více

než dobrou vli a pímé srdce vj-žadují — jasného

ducha smlých rozhodnutí, rychlého konání, a Bla-

hoslav nebyl muž doby. Jeho nadje se nenesly nad
zachování státu quo; nemaje vášní ani hnvu
pál si sice sblížit se s lutherány, ale obával se jich.

Byl veliký spisovatel, ale nikoU veliký myslitel

nebo hluboký theolog, jeho vrouné theorie plouly

ponkud ponoené u výlevu lásky. Chtl zachovat



samostatné trvání Jednoty, ale nebyl vždy jasné

vdom toho, v em r.áleží její svéráznost, i by) vjdán
brzo nebezpeným kompromissm, brzo pílišným
ústupm. Ph vyjednávání nic není osudnjšího,

než nevíme-U jasn, co chceme: pak nemžeme být
než podvedeni a podzíráni z obojakosti.

Chyby Blahoslavovy byly zvlášt veliké, protože

v nm byl vtlen sám duch Jednoty. Bratí uzná-

vali ovšem potebu tsnjší jednoty s druhými sek-

tami reformovanými. Naproti nenadálí'mu probu-

zení se katolicismu protestante všude cítiU potebu
sblížení. V této dob rzné frakce strany lutheránské

se pokoušejí nalézt formuh pro shodu; kiirfit falcký

navrhuje církvím reformovaným pijetí spolené
konfesse; všude se množí spolená rokování. Roku
-1570 synoda Sudomská v Polsku shromažuje
všecky sekty rozkolnické v jistou konfederaci a

bratí pistupují k vyznání pijatému od vt-
šin}-; úzkostlivost ustupuje nátlaku panstva. Hnutí
se šíí do Cech. Jestli se synod neodvážil zakroit

ráznji proti Augustovi, stalo se tak proto, že na jeho

stran bylo mnoho osob svtských, které litovaly

subtilnosti doktor; nkteí šlechtici nedbajíce ná-

mitek biskup, vyzývali svého náelníka k jednání

s lutherány. V Letovicích hrab Jan Fridrich z Har-

deka nutil bratry, aby se sjednotili s druhými pro-

testanty. Pro setrvávat v osudném postavení? Zda
nepodah Lutherovi svou konfessi a nevyžádaU schvá-

lení professor vittenberských? Zda vyhnanci roku

1548 nepijali konfessi augšpurskou?

Mnohý z knzi samých se divil chování synodu.

Bratí netvrdili nikdy, že jsou jedinými majitel,

pravdy. — ,,Církev boiující". teme v jejich konfessi

z roku 1573, ,,jest shromáždní všech vících . i
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Ví^ude, kde se káže uení isté, kde se svátosti po-

dávají podle naízení Spasitelova, kde se vící sjed-

nocují v Kristu láskou a vírou, nalézá se pravá cír-

kev". Bratí jsou její ástí, ale sami ji netvoí. —
,
.Nemáme žádné pýchy zvláštní," píší dále,

,
.ne-

myslíme, že jsme bez híchu, známe své chyby a ne-

dokonalosti a ochotn je napravujeme; nepohrdáme
dobrem na mnohých místech od Boha zjeveným,

ale hledíme je poznati a rádi ho užíváme. Vše, co

dobrým shledáno jinde, my jsme pijali a si osvojili
"

A nebyla to slova Ucha. Neustále se dožadují rad a

jako schválení cizích theologv, uí se v jejich škole.

V svých stycích s protestanty nmeckými nebo švý-

carskými jeví nejen mnoho povolnosti, ale i jakousi

pokoru, hledajíce ochrany, která se jim poskytne

dosti neochotné, a kterou vykupují sob velmi draze,

Co ústupk již uinili! Upustili od druhého ktu a

coeBbátu knéží, pozmnili své vyznání. Vzhle-

dem ke zmnám uinným promny, ješt žádané

od nich, jsou skoro nepatrné: pro vzpírat se jim,

když za tuto cenu lze zabezpeit vítzství protestan-

tismu? — Zda není jejich úkolem na tomto svt,
aby byli píkladem istého života? Když Polák

Jan Lasitský navštíví jejich sbory, je tak dojat ži-

votem bratí, že podnikl sepsání jejich djin:^^) ..Ne-

smrtelný Božel jaká se tehdáž v srdci mém vzala
radost z spatení vcí tch, kteréž jsem tuto vypsal!

Jist že jsem se soI) zdál, prohlédaje všecko a vyta-

zuje se na všecko, v církvi efezské aneb tesaloni-

censké aneb jiné apoštolské býti, oima vida a ušima
slyše takové vci, o jakýchž teme v psaních apo-

štolských a v listech Ignaciových a v apologiích

Justiniano\'ých a Tertulianových." — Jak úinnjší
byla by jejich innost, kdyby se odekly zvláštností

pohoršujících druhé vící! Nekáže-li povinnost
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žákm Spasitelovým vzdát se svého odporu, když
blaho svta záleží na jejich dobré vli a povolnosti?

Vtšina bratí však se neodhodlala nikdy k úpl-

nému odeknuti, jehož požadováno po nich. Dávali
se do protestací, ir ohlašovali vším zpsobem, že

touží jen po shod, vychvalovaU bez ohrad koníessi

augšpurskou, tvrdiU, že se jejich biskupové ne-

oddélují v žádném kuse podstatném od theologv
augšpurských: v poslední chvíli však, když nalé-

háno na n, aby od slov pešli k inm, vytáeli se;

titíž lidé, v zásad tak prostranní, zastavovaU se ped
pekážkami nepatrnými. Pokusy o splynutí, po celé

století neustále podnikané, se zmaily vždycky. Jako
v Polsku i v Cechách došli jen ke koalicím okamžitým,
nikdy k trvalé a upímné shod. Jako za doby Au-
gustovy, tak po jeho smrti nedovede v Jednot na-

být vtšiny strana, kterou bychom nazvat mohli

poUtickou. Nejvážnjší úvahy zstaly vždy marný
naproti instinktivnímu odporu vících. V dob na-

stoupení Maximihanova bratí se ulekli povsti, jež

se roznášely o zámrech císae, a synod r. 1565
dlouho rokoval o konfessi augšpurské a o chování, jež

by bylo zaujmout, kdyby jim byla uložena: shromáž-

dní pipomnlo pátelských stykv udržovaných
s Lutherem a vyslovilo velé sympathie pro evan-

gelík}' nmecké, ale zamítlo pijetí jejich katechismu.

Roku 1571 doktor Crato uveejnil rozpravu, v níž

vyzýval všecky rozkolníky, aby pistoupili ke kon-

fessi augšpurské; jeho postavení pi císai a vliv,

jaký ml na nho, spisu jeho dodávaly jakéhosi rázu

poloúedního; bjdo to jako vyzvání moci státní a

prohlášení výminek, které MaximiUan ukládal svo-

bod náboženské. To nebránilo Blahoslavovi, aby
v odpovdi, ne-li prudké, aspo pohnuté, povstal

proti navrhovanému odpadlictví. Brati st neuchý-
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lili nikdy od tohoto zpsobu chování. Takto styky

jejich s lutherán}^ zstaly vždy obojaké a nejcisné,

a nezdar všeho jednání zstavil u tchto horkost tím

vtší, že chování bratí píke odporo\'alo jejich

projevm. Je to bolestná stránka djin eských.

Sympathie opouští ob strany: odsudek koHsá mezi

lutherány pyšnými, prudkými, nesnášehvými a mezi

bratími nejistými a tvrdošíjnými.

Díve než odsoudíme hdi, teba se pokusit,

ab^^chom jim rozumh, a pak poznáme lehce, že

odpory, zdánliv nejmén vysvthtelné, mají svou

podstatu a že lidé nejsou vždy zodpovdní za své

chyby.^) — 2e v chování Blahoslava a jeho pátel
byly úastný pedsudky a nerozvážlivost, ne-

obezelá náklonnost k starým zvykm, dtinná
hrza ze zmny, o tom pochybovat nebo tomu se

divit mohl by jen ten, kdo nemá vbec pedstav}-

o sborech nebo shromáždních církevních. Bh že-

hnal nám v této hodin, pro bychom ji mnili, od-

povídal ped nkolika lety len rady vícím, kteí žá-

dali, aby služba boží byla konána v deset hodin mí-

sto poledne. Pi smýšlení podobném — a ovšem ctihod-

ném — bratí pokládali za velikou dležitost, aby
nebyla promnna ta neb ona formule, ta neb ona
ást obyeje knžského. Lekah se dvod pro-

spchu praktického, jaké jim byly odporuovány.
,,Zili na svt," teme u jedné z jejich duchovních
písní, ,,ale nemilovah ho." Jejich mysl, jejich duše,

jejich touhy se nesly tam, kde sídlí vná bla-

ženost. Byh tu jako u vyhnanství. \'^šecka jejich

pée smovala ,,k vnému bytu, kde bez zlata

a stíbra každá duše jest bohatá". Proto práv
nepipouštli obyejného meni mezi pravdou
a prospchem svtským, a všeliké v3n:ovnání zdálo

se jim odpadhctvím.
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Však zdá se, že by se bratí byli zbavili téchlo

obav ponkud malicherných, a jest jisto, že do jejich

ad vniklo dosti politik zkušených, kteí by je pi-
vedU k tomu, jestliže by k setrvání v svém osamo-
cení nebyli mli dvod vážnjších — které sice

nejasn cítili spíše, nežli pojímali zeteln, ale které

lze vyíst ze dvojsmyslných jejich prohlášení.

Po dlouhý as dvody zevnjšími a povrchními

byla vysvtlována roztržka, kterou tém od první

chvíle strana protestantv evropských se rozdhla
na dv strany nesmiitelné. Pravdou jest, že jedni

z nich, jsouce pohoršeni zloády vniklými do církve,

od íma se oddlili jen v malém potu otázek; ob-

mezih rozkol jaksi na minimum, a optný jich smír

s mocí papežskou vlastn nebyl naprosto pra\déne-

podobný. Kurie nikdy týmž hnvem nepronásle-

dovala lutheránv a kalvinistv, a odstíny jejího

hnvu dosti pesn se shodovaly se skuteností
vcí. Naproti kalvinistm nezachovávala žádné mír-

nosti, kdežto naproti lutheránm pomrné její

umírnní zdálo se vždy vyhrazovat možnost smíru.

Rozborem se to vysvtlí. — Zajisté nejde tu

ani o osobní uení Lutherovo ani o to, co se pozdji
za vliv mnohonásobných stalo s protestantismem

nmeckým, ale jen o smry obecné, o význaný
ráz jednotlivých církví reformova.ných v XVI.
století. Ideje svobody svdomí, samostatnosti osobní,

bádání individu Iního, zkrátka snaha osvobozovací,

kterou dnes pedstavuje protestantism, obsažena
jest zajisté jako zárodek v kázání Lutherov, ale

bezprostední jeho žáci ješt nebyh si toho vdo-
mi. Takto vzpoura nmecká vyvolala poteby
nespoutané zbožnosti, kterých neuspokojila, a které

naopak nalezly svou potravu v sektách Evropy
západní.
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Bratí v Cechách pedstavovaU práv snahy

podobné, z jakých vzešel kalvinism. Ponvadž ne-

pláli žádným fanatismem vrouným, byli vyzý-

váni, aby se podrobili koníessi augšpurské, ale práv
toto podrobení bylo jim proti mysh. Nechtli jiného

pravidla než písmo svaté, to jest vyhrazovali kaž-

dému právo, slova evangelia vykládat ve smyslu

uritém — a program pikázaný, bud si on jaký bud.

byl v jejich oích pekážkou pímému obcování

s Bohem. Nechápeme ješt lovka, známe-li ideje,

k nimž stíjjí, ani církev, vyteme-li její konfesse;

dležitjší jest odclijlování, jemuž podléhají tyto

ideje a tyto konfesse v srdcích. Návyky mysU a duše,

povaha, letora, znamenají více než dogmata. Uení
o praedestinaci, jehož pirozeným následkem byla

by íatalistická resignace, neoslabilo nijak mravní

sílu kalvinist. Zatím co program píUš urit vy-

tený pivádí lehce jakés ochabnutí a co kesané
jsouce píliš vdomi, že se drží své pravdy, rádi hoví

sob, poteba vytvoit si svou víru udržuje pozornost,

povznáší mysl, a v život inném jeví se vyšší ctností.

Bratí v samé chvíh, když upouštli od rzností

theologických, oddlujících je od jejich spolu-

vérc, takto mli dvody pece nejvážnjší, jesthže

nechtli zaniknout v církvi, která neodpovídala

ani jejich vtší poteb víry ani jejich ideálu uení
uvažovaného a istoty mravní.

Z tohoto rozporu zásad vznikalo v praxi mnoho
neshod. Jak u kalvinist, tak i u bratí svérázná

povaha nauk se jevila ve zízení církví úpln demo-
kratickém, a žáci Chelickóho se pohoršovah jak po-

níženou podízeností kazatel lutheránských, pada-

jících k nohám knížat, tak pílišnou autoritou, kterou
si duchovní osobovali nad vícími. V skutku více

než v zásad uznávajíce právo každého následovat

Denis-Vaniir.i, Konec samostatnosti eské. II. l8
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popudu svého svdomí, chtli s protestanty všech

zemí zachovávat styky pátelské, proto urážela je

výluná pýcha lutheránv a nesnášelivá jejich do-

mýšUvost. Ježto vždy odsuzovali užívání moci ve

vci náboženské, nevábila jich nikdy vyhlídka na

církev národní, to jest na náboženství státní. Ob-
asné pronásledování, jímž hrozilo jim katolictví,

pokládali za mén nebezpené, než závistivou bd-
lost sekty protestantské, proti jejímuž ovládnutí

nemohli se takto snadno bránit hlavn proto, že byli

mén oddleni od ní.

Bratí byli by unikli mnoh}'m žalob, m, ne-li

mnohým nesnázím, kdyby se byh smleji piznali

k svým smrm kalvínským. Jejich styky s Fran-

couzi nebo Švýcary byly od první chvíle srdenjší
a upímnjší než s Nmci. Od nedávná se staly ješt

dvrnjšími, a v mnoluch podstatných kusech

bratí se uchylovali od Vittenberka a blížili k Ženev.
Staré upomínky, podmínky historické a geografické,

jakási nžnost pudící je, aby se stali každému vším,

také vdecká jejich prostednost, malomoc pestat
na programu theologickém a pijmout jeho dsledky,
byly pekážkou, že nevyslovili pravou náklonnost

svých srdcí. Z toho pocházely projevy dvojsmyslné,

výklady spletité a odporující si, chování plaché a li-

ché, jež vtšin bylo podntem útok proti nim.

Tak velká b3da protiva lutheránv a kalvinist,

že úplný smír nebyl nijak pravdpodobný, ale bylo

by s prospchem obou stran, kdyby otázka byla

uritji dána, a roztržka sama zstavila by upomínky
mén palivé, kdyby její píiny byly lépe poznány.

Jedinou omluvou bratí jest, že sami nevdli jasn,

pokud se uchýlili od ostatních evangelíka eských.

Kdjby Blahoslav byl zstal na živ, tvrdilo se

mnohdy, události bj-ly by vzaly obrat píznivjší,



a výsledek snmu r. 1575 IjvI by býval jiný. Ml prý

dosti moci, prozíravosti a moudrosti, aby zdržoval

své, nezrazuje jich, aby upokojil jejich soky, nezadá-

vaje jim nic podítatnho. Chtl, aby Jednota byla

lépe poznána. Až posud bratí se uchylo\ali v dobro-

volné i']straní, jejich sbory nejastji byly tajné,

knihy jejich kolovaly skryt; Blahoslav káral tuto

bázhvost, chtl získat mínní veejné, a zajisté bjdo

by se mu to podailo aspo ástené, ponvadž ml
všeck}'' vlastnosti srdce a ducha potebné apoštolu

míru-

Ale jsou to, jak se zdá, jen peludy. Blahoslav

nebyl nijak zpsobilý za náelníka strany; jeho smrt

byla lehká, a ušetila ho trpkého zármutku a snad

i chyb. Byl zdraví vždy neduživého; práce a píhody
posledních let, asté jeho cesty a boje s Augustou,
jeho polemika s Cratonem, jeho práce theologické a

Uterámí pohltily zbytek jeho sil; všecku svou péi
vnoval pípravám k latinskému vydání koníesse

bratrské, potom pomýšlel již jen na vnost. Psal

vrnému žáku svému Orlíkovi, že ve snu vidl, jak

dva sloupové klesli. Bh zjevil mu tím vlastní jeho

smrt i smrt jeho spolupracovníka a oddaného pí-
tele ervenky, Bratr Matj ervenka zemel 12.

prosince 1569, Blahoslav postonával ješt skoro dv
léta. Dne 24. listopadu 1571 „umel otec a vozataj

lidu Pán v Jednot, muž veJký a znamenitý, velice

pobožný, pracovitý od mlado.-ti, ke všem velice

pívtivý, jehož povst široce mezi jinými národy
roznesená vznikla, veliký a drahý klínot Jednoty.
Pepíliš brzo, podle našeho soudu, Pán Bh jej vy-
chvátiti ráil"-^). Blalioslavem zemel poslední z ve-

hk.ch biskup Jednoty ped katastrofou. Jeho ná-

stupci byli nemén zbožní a nemén upímn oddaní,

než jejich pedkové; jejich vzdlání jest, ne-U vtší.
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aspo úpliicjší a soustavnjší, ale svým nadáním ne-

staí své úloze, a Jednota bratrská pluje bez vesla a

bez kormidelníka ve chvíli, kdy okolnosti vyžadovaly
nejvíce chladnokrevnosti a obratnosti.

Od nkteré doby zejmé známky ohlašovaly blí-

žící se boui. MaximiUan se vyhýbal echám, o krá-

lovství se staral jen tenkrát, když žádal penžitých
pomocí; prospchy zem obtoval své dynastické

politice. Válka s Turky, odvážn poatá a neobratn
vedená, skonila smlouvou neslavnou, a ani tou se

nedosáhlo dobrodiní míru. Prese všecky úmluvy
a akoh byla chválena mírnost sultána Selima, bylo

teba odpírat neustále vpádm Osman, zizovat
nové pevnosti v Uhrách, vydržovat posádky, tímtc

proudem zlata •všecko bohatství unikalo z Cech.

A za? Za podzírání a zpupnost Madar. Bylo to

jako tlesné zobrazení politického úpadku zem, a

vlastenectví stav znova se stávalo nedvivým,
jakmile se jich dotýkáno na míst cithvém.

Kdy bude konec toho? — Žádné nadje neky-

nulo; navždy byh spoutáni s onou osudnou rodinou

Habsburk. Pro nenásledovali opatrných Polák?
Ti volili své krále a sami byli pány svjxh osudu.

A hmotné škody, uražená pýcha národní takto bu-

dily znova ctižádostivé snahy oligarchické Zda se

nenaskytne nikdy píležitosti k odvet za poliromu

roku 1547? Nepítomností panovníka, jeho slabostí

a nestálostí byla povzbuzována znenáhla zmužilost;

zasedání snm se stávala bouUvjší, jejich hlaso-

vání pochybnjší.

Na jaké pd lze vést. zápas? — Instinktivn

stavové zvoLiU pdu náboženskou. Dvod}^ toho jsou

patrné. Pedevším moc královská od doby Ferdi-
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nandovy se vzmohla píliš a byla na postrach veliký;

bylo by nebezpeno vj-zývat ji pímo. Maximilian

mén horliv bude hájit moci církevní než vlastního

svého prospchu, a sázka nebyla tak odvážná. Potom
dosáhnou souhlasu veliké vtšin}' národa, jenž ku
povstání byl by se choval lhostejn neb i nepátelsky,

kdyby stavové odhalili tajné své úmysly. Konen
otázka náboženská se vyskytovala práv ve všech

zemích, b\Ia to forma, v které se jevily vn ev-
nivosti politické a sociální. Obviují-li se stavové,

že z evangelia uinih pláštík k zakrytí svých ctižá-

dostivých snah a vyhlašuj í-li se za pokr)'tce, vc se

pehání ponkud. Stavové byli velmi upímní, kd\'ž

se — pro sebe — dožadovali svobody svdomí, vždy
vdU, že tím rozšíí své výsady a zmenší moc krá-

lovskou.

Znenáhla vení vzrstalo, ve schzkách umlou-
váno se o prostedcích útoných, jednotlixé strany

se sbližovaly. Na snme r. 1571 vdcové se osmlili:

na zakiknutí Maximilianovo neodpovdli, byli však

dosti spokojeni svým pokusem. Pehlédli své síly.

Pouze tiutraquisté odepeli podepsat žádost za svo-

bodu svdomí.
Od císae se jim dostalo slibu, že astji bude

sídlit v echách. Avšak nezavítal zase po nkolik let

do zem, ponvadž jednak okolnosti vyžadovaly jeho

pobytu mimo království a jednak asi proto, že se mu
nelíbilo mezi Cechy, k nimž nikdy nechoval náklon-

nosti. Když snm obnovoval s\é stížnosti, na nž
odpovídáno týmiž výmluvami, které byly pijímány
s odporem vždy vtším. Zprávy docházející z '^iziny

rozmnožovaly nespokojenost. \' Uhích nejrznjší
sekty uží\aly plné samostatnosti; v Horních a Dol-

ních Kakousích Ma.xiniilian dovolil šlecht konat
bohoslužbu lutheránskou; zem poddané arciknížeti



Karlu StjTskému obdržely totéž svolení. Pro tato

výjimka na škodu Cech? Zda pravda zstane v klat-

b práv v zemi, odkud vyšla reformace ?

Nespokojenci doufali, že získají, ne-li zjevnou

podporu, aspo ochotnou neutrálnost pán kato-

lických, kteí kráh nebyli píliš naklonni. Snm
lednový roku 1574 z\olil za eníka pana Viléma
z Rosenberka, jenž bj-l katolík, avšak ne fanatický,

a veliký bohá; pednesl velmi drazn stížnosti

stav; jeho rod pokládán byl vždy za strážce práv

stavovských. — Pipomenul sliby \'ýslovné, Maxi-

milianem opt a opt dané, a pece Cechy neustále

jsou bez krále. Otázky nejvážnjší zstávají ne-

rozešeny, nejdtklivjší poteby se odkládají. Nic

není podniknuto k zajištní obrany království, ani

k ochran jeho hranic proti náhlému pepadení, ani

k obnov míru náboženského; fary jsou opuštny,

dti se nekti a snoubenci vcházejí v stav manželský

bez posvcení knžského, král nevzpcimíná na zemi,

leda žádá-li od ní penz, bída je nejvtší.^^) — K na-

léhání arciknížete Arnošta, jenž zastupoval svého

otce na snme, stavové chtli ochotn svolit nkteré
píspvky penžité, ale za své svolení žádali velikou

odmnu. Císa slíbí, že se osobn dostaví k píštímu

snmu: tu pede vším, ba i ped proposicí králov-

skou, to jest ped bernmi, bude se rokovat o otázce

náboženské; ponvadž bylo lze pedvídat, že se jed-

nání protáhne, pede snmem budou svolány sjezdy

krajské, jež zvoh své zástupce a povolí nkterou

summu penz na jejich vychování. — Vzpomeme
si, že pravou píinou malomoci snm byla jejich

nestálost a osamocenost, a že Ferdinand šlecht za-

sadil ránu nejúskonjší zákazem shromáždní sjezd

krajských. Ve chvíh krise stavové se své strany

chtli se zabezpeit co nejopravdovji
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Z jejich žádostí vysvítalo dosti zejm, že jsou

odhodláni neustoupit víc, a jestUže by byly schvá-

len}', královská moc se ocitovala v postavení velmi

nesnadném. Maximihan bez okolk b}l b)' slíbil vše,

ale žádal více penéz a deliího odkladu. Stavové stáli

iia svém, opakujíce své náky o bíd. Cím éle se

protahovalo jednání, tím více se vzmáhala jejich ne-

\ole. Byli velice nespokojeni vyjednáváním arci-

knížete Arnošta. Jsa velmi mlád a nezkušen, tento

nedávný vyuenec španlský popudli\ým s\ým
chováním dráždil stavy, a jeho svží, ohnivý fana-

tism se nelíbil lutheránm. Cechy byly mu cizí,

neznal ani jejich jazj-ka, ani jejich tradicí, ani jejich

pri\ilegií. Jeho moc byla velmi obmezená: neustále

musil psát do \'ídn, odpovdi se protahovaly. ,,To se

nedalo nikdy," reptali stavové nespokojení. Hle,

kam vedla ona nešastná lhostejnost, jež vlast vy-

dala rodu cizímu! 1 mén prozíraví vidli nj^ní jasnji,

ba i nejmírnjší byli podráždni. Cím více poselství

se stídalo, tím více idly ady stav; snmovníkv
odjelo tolik, že nkolik len ješt zbylých se ne-

mohlo usnášet, a snm se rozešel, nesvoliv berní. ^®)

Události a výsledek snmu lednového zpso-
bily jisté pohnutí. Po prvé od roku 1547 zvítzila

opposice, a akohv její vítzství bjdo negativní, ne-

bylo proto mén závažné. Nový snm, shromáždný
v msíci er\nu téhož roku, byl však povolnjší.

Tentokrát se Maximihan dal zastupovat vedle Ar-

nošta Rudolfem, nejstarším svým synem a píštím
králem eským. Král oplýval výmluvností: žádá-li

penz, jest prý to ku prospchu zem; království

jest oteveno, bez pevností; daleko lépe jest u sou-

seda ohni bránit, nežli se toho doma doekat. Ostatn
sliboval, že záhy zavítá do Prahy osobn a setrvá

tu, až vyízeny budou všecky otázky nerozhodnuté,'
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zvlášt otázka náboženská. Snm, jenž by rokoval

o nich, byl položen na den sv. Martina nejblíže píští.

Stavové uspokojení povolili žádané peníze.

Král nežádal více. Sotva dostal peníze, odroil
snm slíbený. Toto prodlužování lhty bylo nejapné

a neobratné. Nejvyšší úedníci upozorovali na
žalostný úinek zpsobený tímto rušením slova.

Bude nevyhnutelno díve nebo pozdji stát naproti

snmu: na rozhoovat jej tmito známkami ne-

dvry? Po nkolikerém odroení stavové byli ko-

nen svoláni na den 21. února 1575

Snm roku 1575 jest jeden z nejdelších
anejdležitjšíchv djinách eských. Byv
dvakrát perušen, o svátcích veHkononích a v dob
žní, trval od 21. února do 27. záí. Jest neobyejn
zajímavý, ponvadž ukazuje nám jednotlivé strany

zápasící, takže mžeme jasn chápat jejich po-

stupování, jejich snalw a takka jejich nejhlubší

myšlení. Znamenitá publikace kr.' archivu zemského
redakci Gindelyho a Dvorského pouuje nás o ro-

kování snmovním den za dnem. Na základ úed-
ních Hstin, proposicí královských a odpovdí stav,
denníku kanceláe msta pražského Sixta z Otters

dorfu a vypravování i list bratí mžeme sledovat

nejen obecný bh událostí, ale i rozvoj jednotlivých

stran; zprávy nuncia papežského uveejnné od Thei-

nera^') dávají nám zárove aspo pedstavu, teba
zlomkovou, o diplomatických pletichách a o úloze,

jakou v této krisi ml^^ vlivy cizí. A pece neznáme
ješt jasn všech stránek; nikdy na píklad pohyb-

livá a kolísavá povaha císaova neuložila djinám
hádanku tíže rozešitelnou. Jaké byly také tajné

zámry lutheránv a jaká ást odpovdnosti za

konený nezdar písluší obma vehkým frakcím
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Strany protestantské? Spor trvá nerozešen a z-
stane jím asi po vždy. Nikdy \'nitní odpory, osla-

bující rzné sekty reformované, nebyly jasnjší

a zárove kormutlivjší, nežli za této doby, kdy
lutheráni pod záminkou svobody svdomí pracují

o panství a kdj^ bratí slovy laskavými zakrývají

vli zcela pevnou, neobtovat nieho jednot.

První dny ztráveny byly pípravami. Snm byl

ješt málo obeslán. Z len zvolených od sjezdil

)t?!?(iských mnozí myslih, že jejich mandát vypršel,

i nepišli; byli pozváni, aby se dostavili; hledlo se,

aby byly ádn placeny náhrady svolené poslm, a
tito slíbili, že se nerozejdou ped koneným hlaso-

váním. Bylo na jev, že opposice má program i

vdce a že nes\'olí, aby s ní bylo zahráváno. Propo-

sice královské, kterými král žádal penžité pí-pvky
v sUmm vtší než kdy jind}', zpsobily špatný dojem.

Stavové byli pevn odhodláni nepovolit ani halíe,

dokud se jim nedostane zadostuinní.
Skutené rokování poalo v msíci beznu 1575.

Mluvím protestant b\-l nejvj-šší sudí zemský B o-

huslav Felix Hasišteinský z Lob-
kovic. Bohatý a rozvtvený rod Lobkovic byl

skoro všechen katolický, a nkteí jeho lenové pro-

sluli svou oddaností k církvi; též vtev, z které byl

eník lutherán, pistoupila k ideám pokrokovým
teprve ped nedávném ; nejznámjší, ne-li nejznameni-

tjší pedstavitel humanismu v Cechách, básník

Bohuslav z Lobkovic, jehož pedkové byli též

pedky eníka protestantského, byl, jak víme, po-

slušný žák stolice papežské. Od té doby tradice li-

terární se zachovaly v rod lépe, nežli pesvdení
náboženské: Lobkovicové mli zálibu pro vci du-

ševní, a vdce stavu roku 1575 pál naukám, sám
jsa dosti vzdlán. Vtšina historik soudí pií^no
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klonnost k úskonosti: tyto výtky nejsou docela ne-

zasloužené, ale nesluší pece posuzovat ho jen po-

dle svdectví bratí, kteí asto svá podezení po-

kládají za skutenost. Za posledních dn byl ovšem
dopaden pi podvodu, ale nijak není dokázán ja-

kýsi záštiplný pedsudek proti Jednot, z nhož
bývá obviován, a jeho chování lze ásten vysvt-
lit vlastní jeho nevdomostí theologickou, tvrdošíj-

ností jeho protivníkii a jeho pesvdením, že tito

bezdn slouží tajným zámrm katolík. Dokto-
rem strany lutheránské byl Václav z Veso-
ví c, který bohužel pi velké své setlosti byl malého
\-zdlání. Sám jsa ubiquitá, svým pátelm opato-
val dvody proti bratím; záštím zostovala se jeho

prozíravost, a když vinil je z kalvínství, již blížil se

pravd. Svj hnv našeptával podkomoímu M i-

chalu Španovskému z Lisova, jehož

prudkost mnohdy se rovnala výmluvnosti. Jeho
ped-udk}^ ostatn byly mínním pevážné vtšiny
snmovník, kdežto nepatrná menšina smýšlela

spra\'edlivji o svobod svdomí a byla ochotna
piznat druhým práva, jichž se domáhala pro sebe.

V tomto snme, kde se rokovalo o nejspletitj-

ších otázkách dogmatickvch a jenž asto nabýval

povahy koncilia, nedostalo se žádného úkolu du-

chovenstvu. Tuto zvláštnost si vysvtlíme lehce.

Koho by se tázah? Konsistoe? — Její povst byla

vždy horší, a jí práv se chtli zbavit. — Knžstva
íarního? — Bylo vbec velmi prostední, neznalé

tehdejších sporv. a jeho názory asto se rznily od

íary k íae; a jak stavové mohli cítit njakou úctu

k tn.to knžím, jež jmenovali a propouštli podle

své vle, a jimž asto pedpisovali jejich uení? —
Zbývala universita: ale její vliv byl slabý, a nikdo
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z jejích zástupc neml d<jsti dstojnosti nebo moci,

aby jeho hlas padl ponkud au váhu: proíessoi byli

povoláni, když bylo vykonat njakou zvláštní

práci, vysvtlit njaké místo, redigovat koníessi,

ale vždy bylo vyhrazeno právo ke zmn jejich zá-

vr.
Snm stav dosti nevdomých, zákonodárný ve

vcech dogmatických, b3'l posledním slovem oné

reformy, v které pedsudky svtské zaujímaly vždy
])iední místo. Takové postupování budilo však

oškUvost bratí, jejichž víra byla upímnjší a kteí

vbec knžím zstavovaU péi rozhodovat o otáz-

kách víry. Smlouvání, narovnávání, vzájemné
ústupky, uskoky a dvojsmyslnosti, lehkost, s jakou

stavové mnili formuli k usnadnní úspchu, všecky

tyto pletichy, pirozené a do jisté míry oprávnné,
jde-li o prospchy svtské, jež mohou být ízeny jen

dobrou vlí vzájemnou, nevzbuzovaly pohoršení

lutherán, ponvadž jim prospívaly celkem; r.však

bratí s nepekonatelným odporem se odvraceli od

nich. nechtíce porušit slovo boží v tchto lichých

dobrodružstvích, ani pistoupit zcela k této spole-
nosti niemné. Byli pokládáni za hrdopýškv, po-

krytce a pobožnstkáe, a oni naopak obviovali
lutherány z lehkosti a bezbožné nemravno.^ti. I když
ob kídla voje protestantského kráela pospolu,

vzájemné jejich smýšlení bylo málo laskavé, a jejich

útok ztrácel tím vehkou ást své síly.

V obecném shromáždní Lobkovic vytkl ]v:o-

gram snmu: uení reformované vzniklo v Cechách:

odtud se rozšíilo do Nmec, kde došk) pravého s\é]u)

^'ýrazu a kde bylo potvrzeno od císae. Proto si pe-
jeme, aby král nás nechal žít v tomto pravém
a svatém náboženství zjeveném od Krista a jeho

apoštol. •
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Pravd se \šak podobalo/ že Maximilian pokro-

kám uiní dívjší námitku: že jest vázán svými
sliby šetit kompaktát a zachovávat náboženství po-

savadní; ponvadž zmny žádané od nho se protiví

církvi ímské, není mu možná pijmout je, nemá
k tomu ani práva; katohckým svým poddaným
dal své slovo i neporuší svých písah.

Námitka cckávaná pozbývala dležiosti, jest-

liže by získáni byli katolíci: proto Lobkovic, díve
než se obrátil ke králi, žádal jich, aby podporovali

žádost protestantu. Mnozí páni katolití byli ješt

dosti vlažní v své víe; asem si zvykli žít \edle ka-

cí, v adách rozkolník mli své pátele, píbuzné,

s nimiž b3'li v dobré shod. Bj^U spíše šlechtici nežli

pobožnstkái, a porážka moci královské nezdála

se jim píliš draze vykoupena nkterými ústupky

náboženskými. — Menšina však mezi nimi podlehla

již vlivu španlskému nebo jesuitskému, i poda-

ilo se jí zabránit odpadnutí, jehož náiledk}^ byly

nedohledné. Strana tato, odkázaná na vlastní své

£Í1\', byla b}^ podlehla, ale dostalo se jí vedení a pod-

pory knžstva a kurie. Úinky zmny nastalé

v obecné politice stolice papežské jeví se tu s podivu-

hodnou jasností.

Stolice papežská na zprávu o úmyslech stav i-

nila svá opatení. Již za pedešlého snmu Maximi-

lian, arcibiskup a Rosenberk obdržeh Ušty papežské

dovolávajíce se jejich zbožnosti a doporuující vy-

trvalost v odporu proti kacím. Xa poátku roku

ehož XIII. opt psal císai, naznauje mu plán,

jak b}^ postupoval, a dvody, jichž by užil proti sek-

taum. Nuncius a vyslanec španlský, kteí znali

krále a mh jen skrovnou dvru v jeho pevnost,

naléhali na pímluvami, obracejíce jeho pozornost

na n»bezi)ccnst\í, kterými protestante hrozí jeho
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moci a hledli vytrhnout jej z vlivu rozkolník.

Nuncia zvlášt znepokojoval zámr o znovuzízení

universit} .-^)

Maximilian konejšil jeho obav3% zahrnoval jej

laskavými slovy a velmi obratn budil v nm d-
vru, která nebyla úpln zasloužená. V skutenosti

byl velice nerozhodnut a mrzut. Chtl. šetit íma,
Filipa II. a duchovních kurfit. V stycích více než

chladných žil s protestantskými knížat}' v Nmcích,
kteí vinili jej ze zrady a na snme rójcu 157.) za-

xrhli jeho návrhy; jesthže by popudil také katohkv,

hrozilo mu nebezpeenství, že bude úpln osamocen.

S druhé strany poteboval penz a chtl, aby Ru-
dolf byl pijat za krále eského, a jak mohl do-

sáhnout toho, jestliže stavové eští urputn zstanou
na svém? Jeho vnitní pesvdení se nezmnilo
valn. Stále byl ješt špatným katoHkem, ale pro-

testantské jeho sympathie ochladly jaksi. Násilí bylo

mu vždy odporné: nemínil pustit se do války náíx)-

žen ké; noc Bartolomjská naplnila ho hrzou, a

káral, teba formou mírnjší než jindy, auto-da-fé

\évody Alby; ale byl trápen evnivostí sekt reformo-

xaných a znepokojován planými jejich hádkami;
prosted vzájemných jejich hádek á udavaství ne-

vdl, koho vyslechnout díve, a všichni tito fanati-

kové nezdáli se mu nieho jiného hodní než ledab\-lé-

ho jen schválení, nanejvýše platonické podpory. Nal
to byl nemocen, trápen kamenem, ímž jeho vle
zlomena a myšlení uinno neuritým a tkavým.

Za ídkých chvil pokojných, zstavených mu
tžkou jeho nemocí, pomýšlel na korunu polskou pro
sebe nebo nkterého ze svých syn. Byl již kandi-
dátem po smrti Sigmunda II. Augusta (1572); Po-
láci dali pednost Jindichu Anjouskému, bratru
Karla IX. Ten po roce volitelm se odmnil útkem
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ze svého království jako z vOzení. Kd\ž takto rrúi.

osiel znova, Maximilian je^t jednou se o ucházel.

Hlavní sok jeho byl Štpán Báthori, kníže sedmi-

hradský, podporovaný od Porty.-^)

Starostmi kandidátovými byla zvtšována ne-

rozhodnost panovnikova. Maximilian pipomínal
si, že nkdy Blahoslavem byl vystíhán od zlého do-

jmu, jaký si u Polák zpsobí písným zakroováním
proti bratím, a v rozhodné chvíU hlasy protestant
byly by zajisté zpsobily tam obrat rozhodný. Ale

zda jejich píze mže nahradit nepátel-tví dvoru
papežského? eho XIII. mluvil o vyobcování a byl

znám jako muž, jenž nepestává na výhržce. Jestli-

že se Francie, Španlsko a ím spojí proti nmu,
jeho neštstí jest neodvratné. Všechny iivahy tyto

\'edly k témuž výsledku: -— stavové eští velmi ne-

vhodn volili svou chvíli; byla to velmi nepíjemná
komphkace, z níž musil hledt, aby se vybavil a ne-

urazil nkoho. Jeho sliby nunciovi byly tudíž asi

upímné: protáhne vc do délky a nesvoH k niemu.
Ctižádost a pohodlnost dávaly mu tytéž rady, aby
nechal pejít boui a oslabit vášn. O to, zdá se, pe-

oval nejvíce pi topí to dlouhém rokování za neustá-

lého zmítání a nenadálých obrat, jež se s dostatek

vysvtlují jeho nestálou povahou, rznými vlivy,

jaké psobily v jeho okolí, a velikou, a nejasnou ná-

klonností k ideám pokrokovým. Ostatn podle ob}--

ejného svého zvyku nemluvil ke všem touž eí, a

teba nelhal ve vlastním slova toho smyslu, odsti-

oval svá prohlášení tak, aby se líbila rzným taza-

telm. Kdežto v svých rozmluvách s nunciem
slavn trval na své vli, že neschválí žádné novoty,

vyznával zase svému lékai Cratonovi, že nikd}' ne-

pronásledoval nikoho pro víru a že neuiní tak ani

v svém stáí. Nabylo v tom odporu, ale tžko
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bylo srovnat tyto sliby, tlumoil-li je Crato ne])o

nuncius.

Stavové katolití stavše se jaksi rozhodími
situace vyzváním, kteréž uinili k nim rozkolu íci.

dosti neradi vidli odpovdnost, náhle jim pipadlou.

Nechth neposlouchat papeže, ale neradi by byli po-

pudili své spoleníky snmovní. Žádali za svolení,

aby se o otázce mohli poradit s arcibiskupem. Tento
pišel o vehkém prvodu, provázen kapitolou, temi
opaty, dvma jesuity; laikové byli zastoupeni n-
kterými radami appellaního soudu, asi padesáti

šlechtici a posly msta Plzn, jediného to msta kato-

lického, jež mlo zástupce nasnm. Antonín z Mo-
helnice byl velmi obratný; znal své posluchae a
dávku hrdinství, jehož se mohl nadít od nich. Otázka,

pravil jim, netýká se jich, jim nezbývá než spoléhat

na císae, pipomenout mu, že, jestli Habsburkové
vládnou ješt v Cechách, katolíci nemálo pispli
k tomu; oni byli vždy strážci jeho moci, nežádají

nieho, dvujíce poctivému jeho slovu. — Maxi-
milian, který by si byl pál, aby katolíci svým spo-

jením s protestanty ho jaksi chránili u papeže, pijal

jejich rozhodnutí velmi chladn, litoval \elice roz-

tržky, která se stala mezi stav\-.^")

Takový projev nehbosti zpsobil na ch\íli úžas
mezi katolíky, kteí se vidli již ohroženi nebezpe-
nými kroky nepátelskými. Hledli se vyhnout ne-

snázi. Vilém z Rosenberka žádal za nový odklad pro
své pátele: pro by se nepoalo rokovat o propo-
sicích královských díve, než by došla konená od-
pov katolík? Evangehci odmítli dosti suše; lé1<a
byla prohlédnuta: byli pokládáni za píhš zpozdilé.

Z ruky do ruky, bez zápisu nesvolí penz. — Katolíci

ocítivše se v nejvtších nesnázích, odpovdli konec-
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né, že nejinak smýšlejí, nežli že utraqui-té nemíní se

vzdát staré své víry, že chtjí šetit po.avadních
smluv a zachovat k svým krajanm dobré pátelství,

jehož neporušili nikdy, l^yl to dvojsmysl. — Když
druhého dne Lobkovic žádal, aby pistoupili k vt-
šin a domáhali se na císai svolení ke pemn církve

eské, odepeU docela. ^^)

Evangelíci byvše zklamáni s této strany, obrá-

tili se k Maximih novi, žádajíce, aby dopustil sta-

vm rokovat mezi sebou o vcech náboženství. Na
veliký hnv nunciv král povolil jim to (15. bezna).

V svých listech ku-papeži se již omluví obšírn: jeho

odmítnutí bylo by zpsobilo všeobecnou nespokoje-

nost; eho se odvažuje? Nikdy kacíi se nesmluví a

jejich zmatek bude tím zjevnjší. Kdyby, což je

nemožno, se shodli, dosti asu bude k zakroení; a
papež dvuje mu, nesvolí k niemu, co by škodilo

prospchm náboženství. — Svou výmluvno.-.tí uti-

šil ponkud nuncia, ale nicmén tento psal do íma:
,,. . . ábel je tak l.itivý a chytrý, že za okolností tako-

vých usnaduje asto to, co se pokládá za velmi ob-

tížné." Proto nemínil zanedbat nieho a se všech

stran svolával na pomoc pány katohcké, staré utra-

quisty, arcibi-kupa, vyslance španlského, katolická

knížata nmecká a j

.

Všem tmto pomocníkm nebylo možná dv-
ovat zcela. Nuncius zajisté nikdy nespoléhal mnoho
na stranu staroutraquistickou a prvními schzemi
snmu byl v tom asi potvrzen. Když Lobkovic na-

vrhl, aby císa byl požádán za svobodu konfesse

augšpurské, protestoval nejvyšší komorník pan Jan
zValdšteina. Bylo to jako náhlé vyvolání mi-

nulosti, vjdiaslých vášní a zastaralých pedsudk:
jako by tovaryš Rokycanv zabloudil mezi vrstev-
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niky- Kalvínovy. J an z Valdšteina nenávidl stejn

novotám jako katolík, svj život s vtší svéhla-

vostí nežli štstím vnoval ,,udrženi, rozvití a zdo-

konalení dobrého ádu starého kesanství"; jinak

byl muž poctivý, \-z-\aný, neschopný nízkosti a

li( dný úcty. V odpovd na oslovení Lobkovicovo

promluvil e velmi prudkou, v níž pern káral no-

voty, vnikající do království, žádal, aby vrnost byla

zachována starobylým poádkm a velmi rozho-

en útoil na vtšinu. Osobní úcta k nejvyššímu

komorníku zdržela odpor, ale ostrá kritika jeho pi-

jata byla s význanou chladností.^^) Sixt z Otters-

doij^u, kanclé pražský, který náležel tém téže

stran jako Valdštein, a mén nesnášelivý, pokusil se

zmírnit jeho porážku prohlášením, že nikdo nepo-

chybuje o dobrých jeho úmyslech; Valdštein dosti

nevrle pijal tyto omluvy a po nkolik msíc se ne-

objevil ve snme. Staí utraquisté v šlecht mli
jen nkolik zástupc. Ponkud etnjší byli mezi

posly mstskými; od povstání roku 1547 nista byla

pod pímým dozorem úedník královských, je-

jichž bdlost, nezasta\nla-li, aspo zadržela pokrok

reformace. Ostatn konšelé mstští a tudíž i po-

slové byli peliv vybíráni a voleni vždy ze strany

nejmírnjší; konen msta nezapomenula hrozného

nauení, daného jim od Ferdinanda: zda mohou u-

škodit sob znova k vli šlecht, která se nevzdala

žádného svého nároku, a která na témže snme roku

1575 neustávala v svém záští naproti stavu mst-
skému? Po nkterém však váhání msta následo-

' vála stav vyšších, a bez velkého nadšení. Starý

ulraquism nebyl mocnjší v zemi nežli na snme.
Když se po nkolika m.sících královský hejtman

Starého msta pražskéh(. pokusil zpsobit demon-
straci proti stavm, nepodailo se mu to pcsc všc-

Denis-Van6ura, Koneo samostatnosti ieské II. ig
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oken drazný nátlak, kterýiji chtl získat souhlas svo-

lané obce, a pouze ti mšané se prohlásili pro za-

chování staré víry.

S této strany tudíž lutheránm nebylo se obá-

vat nieho. Konsisto namáhala se velice, prosila

arcibiskupa, prosila císae, ale dostávalo se jí jen tvr-

dého odmítnutí. Jen stží obdržela slyšení u Maxi-
miliana, jenž ji propustil nemilostiv: nejste horcí

ani studení, jdte pry a dejte mi pokoj. — Kdyby-
chom užili moderní mluvy parlamentární, levé cen-

trum bylo pohlceno od \lastní levice, ale naproti ní

nebezpenjší a hroznjší byla krajní levice, silná

osobní dstojností svých len a svými styky s ci-

zinou, totiž Jednota bratrská

V ní menšina, skoro výlun ze šlechty složená,

byla by ráda šla spolen s lutherány, ale duchovní

mnohem víc odporovali ústupkm, a knží v Jed-

not mli úkol mnohem dležitjší, než v druhé stran
pokrokové.^'') Správcové Jednoty pibyli do Prahy
dohlížet k událostem, Jakub Veliký, Jan
Javornický, Isaiáš Cibulka, Jií
Strejc, Ondej Štefan aj. Nkteí z nich

se klonili zejm ke kalvinismu, vtšina byla úastná
rokování, v nmž se jednalo o otázce, sluší-li pijmout
konfessi augšpurskou. Nebyli nijak pekvapeni,

ježto velmi jasn znali rozdíly, dlící je od lutherán;

jejich postavení bylo urité: Ondej Štefan
byl jedním z hlavních spolupracovník Blahosla-

vových, skoro všickni ostatní se potýkali s Augustou,

a svží ješt upomínky na tyto zápasy zstavily v je-

jich srdcích jistou nedvivou píkrost. Pední ná-

elník Jednoty Jan Kalef došel velké vážnosti

svou hrdinností v dob zkoušky. ,,Pravdy boží sta-

teným byl obhájcem až do smrti," praví letopisec.



29

1

(.Jptovné prokázal svou pevnost: o dvé léta pozdji

roku 1577 neváhal vyobcovat z církve dva leny rodu

Krajk, který byl stálým ochráncem Jednoty a pod

svým štítem uvedl ji do stavu panského. Kaleía ne-

zdržel ani vdk ani hnv šlechty. Tento muž spra-

\-edlivý se nevymykal nikdy své povinnosti, a marn
bylo by nadít se jeho kolísavosti nebo slabosti. Pr-
bhem jednání laikové nkolikrát se vzepou proti

píliš písné jeho správ, stžují si na jeho nesmí-
livost; vždy však se sklánjí ped pomazaným Pán,
a on až do poslední chvíle zachovává nejv3'šší vedeni

své strany.^*)

Z cho\-ání takového se radovali katolíci i roz-

dinychovali co nejvíce rznice evangelík. Již roku

1 57 1, kdj^ž se roznesla povst, že se bratí spojili

s lutherány, mnozí se stavli uraženými: Jak, tito

zbožní žáci Kristovi, kteí bez slabosti obstáli v to-

lika zkouškách, nyní zrazují pravdul — Maximilian

se chopil téhož uskoku, velmi obratró užil svého lé-

kae Cratona, jehož dobré styky s Jednotou nevzaly

ujmy jeho polemikou s bratrem BlaJioslavem. —
Pro by pistupovali ke konfessi au^^špurské, když
jejich jest daleko lepší? U protestant nmeckých
není ádu ani kázn. Kladl draz na odchjiky dog-

matické: lutheráni uí, že tlo Spasitelovo trvá \' svá-

tosti veee Pán s chlebem, vy však, že tlo Pán
je chléb, a vy byste spolen šli s nimi ? V í prospch?
Císa jest vám velice naklonn; nkolikrát chválil

vaše vyznání víry. — Našeptávání se zrailo

v závrku, jenž nezstavuje, tuším, žádné pochyb-
nosti o našeptavai a o úelu jeho napomínání: mno-
hem lépe uiníte, místo abyste se spojili proti králi

s jeho protivníky, když se xynasnažíte zasloužit

sob jeho milost odroením všeho toho lichého roko-

vání a projednáním proposicí krákA^skjVh.^^)
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Crato ponkud se zmnil od roku 1571, kdy tak

dtkliv radil bratím, aby pistoupili ke konfessi

augšpursk. Zdaž obrácen byl odpovdí Blahosla-

vovou? Byl by to velmi vzácný zjev, a jakkoli si

\ážíme výmluvnosti ueného biskupa, taková do-

mnnka jest pra\'d nepodobna. Snad se vzdaloval

lutherán tím více, ím vtší pevahy nabývalo u nich

písnjší pravoví; ukrutnosti kurfita Augusta sas-

kého naproti tajným kalvinistm zajisté se mu ne-

líbily, a nepál si , aby podobný ád byl zaveden i v Ce-

chách. — Léka kurfitv Peucer, ze Melanchto-

nv, byl jat a držán dvanácte let \'e velmi krutém
vzení. Crato, jenž byl upímným jeho pítelem, na-

darmo žádal v Drážanech, aby byl puštn na svo-

bodu, ani Maximilianovi se to nepovedlo. Chci za

své služebníky mít jen lidi, kteí ví, emu já vím,
ekl kurfit. Nemám žádné moci nad svdomím, od-

povídá Maximilian, a nemám práva obmezovat n-
koho v jeho víe. — To je mé poslední slovo, odpovídá

suše August. — Tmito píhodami se vysvtlí mnoho
úvah. Bu jak bu, upímnost doktora Cratona jest

nade vši pochybnost, oznamoval bratím slova cí-

saova, snad ozdobiv je ponkud.
Zda ml píinu, aby vil jim do písmene? —

To jest jiná vc, INIaximilian, jenž podle Cratona byl

tak velice nachýlen k bratím,^^) v jiné chvíli se pi-

znává, že neetl jejich konfessi, ba nevzpomíná si

ani, zda mu byla podána.^') Sotva že se zbavil nesnází

snmu, již obnovuje staré dekrety proti bratím.^*)

V skutenosti hlavním jeho páním bylo, aby ne-

zavdal píinu k nespokojenosti dvoru papežského,

a zjevn nepopudil protestant eských. Nejlepším

prostedkem k tomu jest roztrhnout je, pak bude mu
snadno nalézt konenou odpo\' naprosto odmí-

tavou; znenáhla se vyerpá trplivost stav, snm
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se rozejde a získán bude as. Vtšina brzo prohlédla

tuto taktiku a nechtla nijak poskytnout Maximili-

anovi záminky, kteréž oekával. ^^)

Nejlepší odpovdína výitky bezvládí jí neustále

v tvá metané, bylo upravení spolené konfesse,

kterou král byl by pinucen schválit. Nebylo pi tom

nic, co by odstrašilo bratry, kteí vždy co nejvíce vy-

chvalovali theology vittenberské. Na neštstí v ne-

vdomém svém zápalu lutheráni se dali do sporu

s nimi: pokusili se provést vc hrdým bojem, chtli

strhnout na svou stranu snm a pokikem svých

stranník potlait váhání Jednoty. Ukázalo se

pozdji, že nebyli tak prudcí, jak se tváili: v nejváž-

njších otázkách velmi pronikav zmnili zpsob
svého názoru; vbec všickni tito laikové se starali

dosti málo o subtilnosti dogmatické a nechápali ani

dosti jasn význam formulí, o nž byl spor. Ale ne-

hledíme-li k tomu, že se tato lehkomyslnost a tyto ná-

hlé obraty nelíbily bratím, ani ústupky vtšiny, ui-

nné s neochotou a popírané, sotva že se zdály zí-

skané, nezvítzily nad jejich pedsudky. Mimo to

mezi stavy byla strana. Jednot velmi nepátelská,

která strojila jí léku; Vesové c, Španovský
a jejich pátelé, když se byli marn pokoušeli o vy-

louení její ze strany protestantské, neskrývali zlých

svých zámr a svého úmyslu, \'ykoistit svobod do-

bytých proti menšin. Bratí zvehovali si ponkud
tento odpor a neprávem pipisovali jej celé stran

lutheránské. Jsouce na pólo kalvinisty, a se brá-

nili tomu, byli si vdomi lichého svého postavení,

zdvojnásobovali požadavky a ustupovali tou mrou,
jak druzí postupovali; rádi zstávali pro sebe, vy-

jednávali pímo s císaem, nepozorujíce, že takto

svým protivníkm dávají zbra proti sob. Na je-

jich nesmílivost vdcové snmu odpovdli úsko-
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kem, porušili své sliby, dvakrát proménili znní ped-
mluvy na konfessi: brati se mli na pozoru, odhalili

lež a vším právem byli rozhoeni pro tuto zradu.

Roztržka se zdála nevyhnutelná. Veliká byla radost

v táboe katolickém. ,,Bez bratí," tšili se, ,,oni

sami nic nezjednají." — Lutheráni, než bj' pijali

zodpovdnost za zjevnou roztržku, radji pijali ko-

nen výminky bratí. Dne i8. kvtna po jednání,

které takto trvalo po více než dva msíce, odebrali

se k Maximilianovi, aby mu pedložili V3''slcdek svých

úad.
O návrhu koníesse, sepsaném od f professora

university Pražské Pavla Pressia a f písae

Starého msta Pražského K r i s p i n a, bylo jed-

náno nejprve ve výboru osmnáctilenném, po váž-

ných zmnách schválena v plném snme. Tak po-

vstala proslulá koníesse z roku 1575 známá pode

jménem ,,eské konfess e". Dosti krátce byla

sepsána s patrnou péí, aby se co možná vyhnula

otázkám sporným. Je to asto dosti temná a nkdy
sob odporující sms uení lutheránského a bratr-

ského. Vliv bratí patrný jest zvlášt ve dvou pod-

statných kusech, o veei Pán a o ospravedlnní

skrze víru. — V eucharistii vící dostává pravé tlo
a pravou krev Spasitelovu. — Bylo to uení Melao-

chtonovo, ale blížilo se zvlášt k uení Kalvínovu;

universita vittenberská znamenala hned nejasnost

(•lánku a možný výklad sakramentární. — Co se

týkalo ospravedlnní skrze víru, koníesse, uznávajíc

celkem psobení milosti boží, nebyla také jasná,

a výklady, provázející dogma, oslabovaly je patrn.

,,A tak posvcení, obnovení anebo znovuzrození lo-
vka skrze víru a Ducha sv. jest, když skrze víru

Krista Pána úastni býv^áme uinní Krista a všech

jeho zásluh a tak ped Bohem dokonale spra-
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vedliví, tu ihned sp(.lu skrze též úastenství

a spolenost Krista Pána vylévá se na nás, jakožto

živé oudy jeho svatého tla, Duch svatý, kterýž nás

posvcuje a obnovuje, abychom zaáten svatí byli

a umírajíce všelikým zlým žádostem tla, již Bohu
živi jsouce zase vždy a vždy nabývali oné první Ada-

movy potracené svatosti, kteréž teprve dokonale

dojdeme v život vném. "^^) Víra sama je spasitelná,

a Kristus- se nám daruje pod tou jedinou výminkou,

jestliže toliko v nho srdcem víme a doufáme, ,,není

ona a nemž býti pi lovku mrtvá, ale ustavin
psobí nový a vný život, mrtví zlé všeliké žádosti

. . . neb jakž ohe bez horkosti a slunce bez blesku,

tak i víra pravá a Krista úastná bez obnovení, bez

lásky a tak bez mnohých dobrj^ch skutkv nikoliv

a nikdy býti nemže. "^^j jsjejjí dobrých a svatých

skutk než ty, které pocházejí z víry pravé a jsou

z ovoce Ducha svatého; ctnosti tch, kteí nemají

víry, jsou híchy; ale kdokoli zanedbává dobré skut-

ky a odevzdává se zlu, odvrací Ducha sv. a takto za-

puzuje a zahání víru, nebo není možná, aby mohl
vzývat Boha s dvrou a nadjí, se srdcem radost-

ným a pokojným.
Vtšina stav pijala opravy navržené od bratí,

neuváživši docela pesn jejich význam, ale cizí

lutheráni byli dosti málo uspokojeni tímto narovná-

ním, v nmž opravdu tak jasn bylo pozorovat mrav-

ní a praktické pedsudky Jednoty. Bratí však ani

po tchto zmnách nechtli prost a pímo pistoupit

ke konfessi eské, prohlásili jen, že chtjí kráet spo-

len s druhými protestanty.

Tato zevnjší shoda staila docela evangelíkm
pimt krále, aby jim nevytýkal vnitrních jejich

roztržek. Zárove se svou konfessi stavové evan-

gelití pedložili králi plán o znovuzízení církvr
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eské. V jejím ele konsisto, složená z administrá-

tora a konsistorián, bude volena od stav; vedle

ní budou defensoi svtští, zvolení rovnž ode sn-
mu, jejichž úkolem bude dohlížet nad ní a chránit

jí. Konsistoh obecné budou podízeny konsistoe

krajské. Jmenování fará na dále bude náležet

patronm, ale musí být schváleno od moci církevní.

Knží budou svceni od administrátora.

,,Také, nejmilostivjší císai," znla žádost sta-

v, ,,kdež jsme položeni byli, jako bychom ne všickni

se u víre snášeli a zvlášt páni a pátelé naši milí.

kteíž z Jednoty bratrské se jmenují: protož se vší

poddanou ponížeností V. C. M. oznamujeme, jakož

jsou oni pedešlých let konfessí svou V. C. M, podali

a aby pi ní zachováni byli, ve vší poníženosti V. C.

M. jsou žádali, že my jich, ponvadž se ve všech

podstatných artikulích s tímto naším podávajícím

vyznáním víry naší kesanské snášejí, od nábožen-

ství jejich utiskati nemíníme a spolen jednomysln
V. C. M. ponížen žádáme, že nad námi všemi svou

milostivou a ochrannou ruku držeti a nám, abychom
v náboženství našem kesanském voln a svobodn
pánu Bohu sloužiti mohli, toho milostiv píti rá-

íte" (i8. kvtna 1575). *2)

Maximilian pijal evangelíky s ironickou las-

kavostí: nezaháleli prý, ale pracovali a toho drahn
sepsali, popejí zajisté i jemu nkolik dní k uvážení.

— Podle obyejné své taktiky žádal za radu papeže,

kurfita Saského, Jana z Valdšteina; bylo úpln
zbyteno dožadovat se odpovdí naped již dobe
známých, ale císa získal tím vždy nkolik dní. Kon-
sisto utraquistická f prudce dotírala na pokrokáe,
viníc je z odboje, ježto chtjí králi odnít jmenování
nejvyšší církevní rady eské: nedbáno toho. Od-
pov katolíkv, a nepekvapovala více, byla aspo
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sepsána velmi obratn, aby se dotkla ponkud Ma-
ximiliana: pipomínali mu jeho písahy, prosili ho,

aby nepoškodil svou moc ústupky odbojníkm a

opatrn dávali na srozumnou, že budou-li dohnáni

k nejhoršímu, i oni mohou jako druzí zamítnout

rokování o proposicích královských.*^) Papež ne-

zstával neinný, posílal list za listem, obraceje se

ke všem, kteí podle jeho mínní mli njaký v-liv,

mezi jinými k vévodovi Bavorskému: tento omlouval

se, že nezná nikoho v Cechách, že styky tohoto krá-

lovství s íší nmeckou jsou velice skrovné.**) —
Jestliže však kurie nemla hojných dvrník v Ce-

chách, mla jich dosti v Polsku a v Nmecku.
Maximilian, by\' zaskoen se dvou stran, neod-

povídal. Dni míjely a nic se nedlo. Situace ta ne-

mohla však déle trvat. Mysli se rozilovaly rychle.

Páni obou stran pivedli své eledi a nco lidu ozbro-

jeného: kdyby hádka povstala mezi služebnictvem,

mohl se snadno strhnout boj pouliní. Kazatele

rozncovali vášn: jednou na Slovanech admini-

strátor knz Jindich Dvorský z Helíenberka, tajn
obrácený ke katolictví, ale na rozkaz arcibiskupv

vydávající se za utraquistu, ,,ponvadž by mohl
více prospti katolickému náboženství, kdyžby skryt

zstal"; podruhé mistr f Václav Franta z Plzn, jenž

v metropolitním chrám na hrad Pražském pirov-

nával lutherány k šelm ze zjevení. Protestante

trpce si stžovali a nebýt úcty, kteréž u všech stran

požíval Vilém z Rosenberka, snad byla by se strhla,

ptka. Evangelíci obviovali katolíky z nejhorších

zámr. V Praze bylo drahn cizinc, hlavn Vla-

ch, kteí stáli pod zvláštní ochranou jesuit: tito

byli podzíráni, že obmýšlejí noc svatobartolomj-
skou; vypravováno, že v svých kázáních vynášejí

vévodu z Alby. Jednou v noci na kláštee sv. Ja-
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kuba zazvonno po tikrát; nejspíše že zvoník byl

opilý: hned celé msto bylo vzhru.*^) Katolíci na
žaloby odpovídali žalobami, tvrdíce, že se evange-
líci strojí k eži a ukládají ©sesazení Maximilianovo.
Bratí, kteí se chtli asi usadit, veejn konali svá
shromáždní v Praze na pohoršení jedné ásti oby-
vatelstva, slavn oteveli opt svj sbor v Mladé
Boleslavi, zavený na výslovný rozkaz Ferdinanda I.,

mnozí i mezi protestanty vinili je z ukvapenosti a

neopatrnosti.'*^)

Vtšina, unavená a rozmrzelá zlou vlí dvoru,

byla odliodlána nedbat již nieho. Mezi posly sn-
movními a králem udal se výjev neslýchané prudký:
'Lobkovic Maximiliana vinil výslovn ze lži.*') Císa
oekávaje, že vášn ponkud ochabnou, potšil pro-

testanty nkolika laskavj^mi slovy a propustil je na

žn (6. ervence — i6. srpna).

Když se snm sešel opt, císa, jehož zdraví

sláblo vihled, ml nový dvod šetit stav, ježto

chtl, aby jeho nejstaršího syna Rudolfa pijali za

krále eského, ale málem byl by píliš draze zaplatil

jejich hlasování odcizením si stolice papežské. Cho-

pil se opt svých uskok, zahrnoval evangelíky li-

chotami" a poklonami, svou mírnost a zdlouhavost

s\'aloval na katolíky, s druhé strany se \-ymlouval

nunciovi, že sliby mu byly vynuceny, chlubil se svým
odporem a velice výmluvn ujišoval dvr ímský
o pravých svých zámrech. V prvních svých roz-

mluvách s protestanty po prázdninách byl velice

chladný, nepochybn aby zmírnil ponkud jejich

požadavky a usnadnil narovnání. Ale nechtl ni-

jak zastrašit je úpln; bál se velice jejich nevole a

kdyby je popudil, sám první byl by potrestán jejich

zklamáním: nedostal by ani penz ani usnesení oe-
kávaných. Protože bželo mu zárove o to, aby
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cliránil svou zodpovdnost vi papeži a aby jasné

dokázal, že má ruce vázané, podncoval tajn evan-

fíelíky a dovedl takto získat znova jejich dvru,
ím chtl uinit je povolnjšími

Podniknutí bylo nebezpené a ne nehodné vku,
. kdy se skoro všickni panovníci chlubili svým ui-
telem Machiavelim. Maximilian provedl úkol s ob-

ratností nejvtší, která neb^^la by nedstojná Ka-
teiny Medicejské; celkem dosáhl svého cíle, pon-
vadž obdržel od snmu, co chtl, aniž si rozhnval
katolíky. Na neštstí bý\'á ponkud neobratno být

píliš opatrným; ža nedlouho všecky tyto chytrosti

neoklamou již nikoho a neodvratn o dvru pi-
pmví ty, kdo užívají jich. Královská moc vyšla

z této krise velice seslabená; rozkolníci, které pod-

vedla, neprominuli jí svého zklamání a katolíci, jež

postrašila, vzpomínali jen na svj postrach. Z-
stala osamocena mezi stranami, jichž nedovedla

rozsoudit, a stala se jejich híkou. V tomto zápase,

kde nebylo vítzv, ona jediná opravdu l)yla pe-
možena. Snm roku 1575, akoli stavové nedosáhli

splnní všech svých žádostí, jest pec odvetou za

rok 1547 a pedzvstí ponížení Rudolfova a Maty-
ášova.

Dne 21. srpna Maximilian zpravil o svých zá-

mrech Bohuslava z Lobkovic: ,,Pane sudí, nebu-

dete míti dobré odpovdi a nebudete se stavm líbiti,

ale tím sob nedejte nic pekážeti, bute stálí a ne-

pestávejte na ní, nebo já musím tak uiniti, aby
se tak ímanm dosti mohlo státi. "^®) — Druhého
dne pijal posly snmu: není prý mu možná schválit

novou konfessi, ježto jest vázán svými písahami,
a ona odporuje starému uení utraquistickému.

Ostatn co by prosplo její schválení, ježto ani tím

se neobnoví jednota náboženská v zemi, a bratí na
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dále chtjí tvoit církev zvláštní. K emu konen
tyto novoty? Stavové nemají až posud pro si st-
žovat do nho, nepronásledoval nikoho pro nábo-
ženství a neuiní tak ani píšt. — Ani bez tohoto

nepímého pokynu evangelíci nebyli by se spokojili

touto odpovdí: zamítli námitky královy a žádali za

rozhodnutí uritjší.

Maximilian zlahodil orzo svou e. Jediná vc
jest prý mu proti mysli, totiž úední ujištní, zapsané

dodesk zemských, protože jeho povst a povaha slav-

nostní vzbudily by roztržku s dvorem papežským.*^)

Avšak pouhé ujištní takové bylo by poskytlo prote-

stantm úplné bezpenosti, uchránilo je ode všeli-

kého obratu štstí a vytrhlo z lichého postavení,

v nmž se potáceli od dávna. Nejprostší opatrnost

velela jim neustupovat v tomto kuse. — Diplomacie

králova zvítzila posléze nad jejich obezelostí.

Nkolikrát obeslal nejvážnjší leny opposice;

v tchto soukromých rozmluvách užíval všech vlast-

ností svého ducha, otvíral jim své srdce: dostanou

vše, eho si pejí, jen a nežádají veejného závazku,

úední listiny. Zatím co získával takto stavy a za-

hrnoval je slovy laskavými a kropil je svcenou vo-

dou dvorskou, nunciovi se chlubil svou pevností.

Vyslanec papežský blahopál mu, vyzjA^aje ho k vy-

trvalosti. Císa skrorim pijímal tyto poklony:

ekl jsem vám, že vše pjde dobe; jinak se nepoiilí

nic s tímto národem.^")

Evangelíci tušili velikou zpozdilost, ke které se

jim radilo. Dožadovali se stále smlouvy, listiny: pro-

tože král má vážné pohnutky šetit mocí katolických,

netrvají prý na koneném závazku; a jim jen slíbí—
písemn — že jejich knží nebudou znepokojováni

až do snmu píštího, kdy pone opt rokování. —
Císa nebyl neochoten pistoupit k jejich zámru;



— 3"i —

byl z onéch dlužník, kteí myslí, že vyvázli, kd\'ž

odložili propadnutí smnky. — Naopak katolíci,

administrátor, Jan z Valdštcina, kieli, pokládajíce

se za podvedené. Maximilian vykoistil jejich za-

kroení. Dne 2. záí obeslal Lobkovice a devt osob

zestav,^^) poal si opt stžovat: chtjí listinu, ale

pak nemají dvry ve a zda podpis jeho platí více

než slovo jeho? — Ci v podezení mají úmysly jeho

syn? — Oni ovšem jsou katolíky, ale vdí, ím
jsou povinni svému otci a nebudou jednat proti jeho

vli. Na jeho pravdu a podle jeho dobrého svdomí
nech nepochybují o nm; kdyby nkdo utiskoval

protestanty, a jen se obrátí k svému panovníku, ví,

že ruka boží tžce dopadá na krále kivopísežné. —
Narážka na Karla IX. bylo patrná a nebyla nepozo-

rována. ^2)

Poslové neodolali této mocné výmluvnosti a

pemluvili ostatní stavy. Slibm Maximilianovým

pi nejmenším se nedostávalo uritosti. Vztahují-li

se také na Jednotu bratrskou? Pochybnost byla

arci možná, ale bratí byli získáni^^) a lutheráni,

jsouce dosti nespokojeni úlohou svých spoleník,

nestarali se o jejich bezpenost. Obnovily se staré

evnivosti stav; mšané si právem stžovali do

stav vyšších a tito se uráželi jejich smlostí. Mnoho
šlechtic bylo unaveno tímto nekoneným sn-
mováním, tém všickni si páli toužebn vyhnout se

zejmému odboji. Radji nechtli píliš hluboko se

pouštt do vci. Poselstvo evangelík s podko-
váním se odebralo ke králi a patnácte defensor bylo

zvoleno k zabezpeení svobody vyznání protestant-

ského.^*) Po nkolika dnech Rudolf pijat byl za krále

eského (7. záí). Stavové ne]-)omyslili ani na zmnu
písahy korunovaní: Rudolf písahal ve jménu
panny Marie a svatých, co neuinil Maximilian, a
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tolík.66)

V posledních dnech snm jednal o rozliných

vcech. Stavové se nsnesli o celé ad opatení, ji-

miž rozmnožen jejich vliv na vládu, rozšíena jejich

moc nad poddanými. Výminky uložené Rudolfovi

byly již tžší než kapitulace, ke které svolil Ferdi-

nand za Maximiliana. Jiné nálezy zabezpeowily
samostatnost soud zemských, zapovídaly cv.ozem-

cm v mstech se osazujícím kupovat statky po-

zemské, pokud nebyli poádn pijati do zem, Ce-

chm obnoveno privilegium krále Vladiírlava, podle

kterého jim výlun vyhrazeny úady vrchních hejt-

man v knížectví Slezském, jakož i v jiných kní-

žectvích jakožto v Svídnickém, Jav(?rském, Hlc-

hovském a Opavském, též v markrabstvích Lužic-

kých a v Šeštimstech fojtv a j. Žaloby poddaných
na vrchnosti byly znesnadnny více. Mšanm
pod trestem pokuty bylo zakázáno brát do svých

služeb poddané, kteí se nevykázali ádnými listy

propouštcími, aniž pijímat nebo skrývat peníze

nebo klenoty svené jim od sedlák. ^^) Tyto poslední

lánky se dotýkaly prospchu mst; ponvadž obá-

\áno se jejich odporu, stav mstský nebyl ani vzat

v poradu. Pražané, velice nespokojení, žádali, aby

vc byla odkázána píštímu snmu: šlechta nedbala

toho.") Naproti mšanm práv tak jako naproti

sedlákm nebo králi šlechta nijak se nevzdávala

své pýchy, nauení minulosti jako by nebylo pro ni. ^8)

Stavové se tšili drobnými úspchy skuteného
svého zklamání. Na zprávu o shod stav s králem

byla všeobecná radost v Praze: minula doba proná-

sledování, vzchází nový vk. V skutenosti co se

zmnilo? Nkteré rozmluvy, nkteré výlevy, a dále?

Až posud protestante nebyli vbec pronásledováni,
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však stáli mimo zákon, vždy jsouce ohroženi, podle

jména podrobeni konsistoi, jejíž uení zamítali,

v skutku bez ádné správy a bez-kázné. Nejasnost

situace nebyla odstranna, nebezpeenství nebylo

zamezeno..— Když nuncius papežský jevil jakýsi

nepokoj,Maximilian ubezpeoval ho, že chce ponechat

vci, aby se vyvinuly a dozrály tak, jak pipraveny

byly od jeho otce; až nastane chvíle vhodná, chopí

se píslušných prostedk; doufá prý, že pobyt Ru-
dolfv v Cechách prospje katolíkm a ku pravému
náboženství pinavrátí mnoho rozkolník. — Nech
upímnost císae takto mluvícího byla jakákoli,

mluvil pece pravdu. A papež nebyl neskromný, bla-

hopál mu, upozoroval ho jen, že kacíi jinak \'y-

kládají jeho slova: bude snad lépe vyvrátit povsti

zvtšující jejich smlost; velmi obratn obrátil jeho

j)ozornost na zlý úinek eí takých v Polsku.

Císa upokojil jej: pílišný spch byl by neopatrný,

lépe jest dopustit, aby se vášn vyerpaly slovy,

záhy prý umlí všecky ty mluvky. Jesuité velmi

jasn pozorovali situaci: všecka nebezpeenství

nejsou prý odstranna a cíle koneného že zajisté

jsou daleci, ale práv unikli šastn velikému nebez-

peenství. Arcibiskup, Rosenberk, vyslanec špa-

nlský byli téhož mínní; nic není poškozeno a kacíi

nejsou podráždni, co bylo by nepijemno za tako-

vého panovníka.^®) Nikdy náboženství nebylo tak

nebezpen ohroženo, psal papeži arcibiskup Prus

(17. záí). ,,Nikdy pedtím obludy, jež si hrozno

pedstavit, a všecko stádo podzemních nestvr a sám
jícen pekelník se svými jedovatými šípy a augus-

tínskou konfessí neboli lépe konfusí nevystoupili tak

mocn, dokonale a úpln na zniení, vyhubení a vy-

koenní zbytk katolické víry, takže mám za to, že

všickni áblové prokletí s velikým prvodem kací
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díve zemelých samo peklo vyprázdnili a v n-
kterých šlechticích a pánech posedli echy. A v té

\'ci (totiž aby bylo zmaeno smluvení se stran ná-

boženských) pracováno po celé toto léto a sotva lze

slovy vyjádit, v jakých nebezpeenstvích, v jaké

tžkosti byly mezi vlky hladovitými ubohé oveky,
dobrotivostí a láskou boží a stolice apoštolské

v tchto stranách mn ku pasení svené, a zdálo se,

že celé Cechy upadnou V moc ábelskou; ale Bh
všemohoucí milostiv odvrátil toto zlo . . . Vziž
tedy, Vaše svatosti, že mimo to, co se již dávno zacho-

vává v tomto království, nic nového nebylo zave-

deno. "^°)

Papež neekal dlouho na skutky, kterých se

dožadoval na císai. Maximilian ped svým odjezdem

z ech zakázal vytištní konfesse
eské; pibyv do Rezna vydal manifest, kterým
hejtmanm krajským pikazoval písné v* y-

k o naváni dekret Vladislavových
a Ferdinandových proti bratím,
zakazoval mstm královským za-
vádt všeliké novoty a naizoval
jim poslouchat rozkaz konsistoe.
Jen za akt slušnosti naproti dvoru ímskému po-

kládal nkolik pí, nkolik uvznní; jiné vci bylo

teba k obnovení církve ímské v echách, a králi

se nedostávalo ani vku ani letory, aby podnikl

válku zuivou proti kacíství. Pohnutí veliké bylo

však mezi protestanty. Defensoi, kteí nemohli ko-

nat svj úkol, vzdali se svého úadu a svj ústup

vysvtlili v prudkém provolání, jež bylo tém vy-

zváním k odboji. Hle, kam vedlo tolik nadjíl Udá-
losti roku 1575 byly nešastné pro moc královskou,

která nedo\'edla ani odepít, ani splnit svých slib,

nešastná pro evangelíky, kteí jsouce rozdlení a
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prostomyslní neužili nejvhodnjší situace, neŠfastná

konen pro zemi, kteráž byla odsouzena vléci se

stále tezvládím a spory náboženskými. Osud poskytl

vlastencm eským nejlepší píležitost povznést

království a seskupit všecky strany pod spolenou
mocí pijatou ode všech a schválenou zízením zem-
ským; ale oni byli již neschopni úsilí, jakého po-

tebí jest k použití takového obratu štstí. Když
tento pokus špatn vedený byl zmaen, stavové,

pestávajíce na skutené snášelivosti, které užívali

dosud, a 1. bujíce si v nejasnosti a neuritosti, která

prospívala nkolika pánm, v své neprozetelnosti

a malichernosti po více než tvrt století klidn pi-

hlížejí ku pípravám reakce, která se na dlouho

nespokojí úspchy negativními, jichž nabyla práv.
Ani Maximilian nedošel odmny za své podro-

bení se dvoru ímskému; trn polský unikl jemu.

Tento poslední neúspch uspíšil jelio smrt. Katolíci

obávajíce se pohoršení strachovali se, aby se v po-

slední chvíli neobrátil ku protestantství. Podailo se

jim zabránit tomu, ale nedovedli pimt císae, aby

pijal svátost posledního pomazání. Biskup Lambert
se dostal až k nmu, zakuklený a pestrojený. Umí-
rající se tím rozmrzel ponkud: nežádal jsem ho, pra-

vil. Biskup napomínal ho, aby pamatoval na utr-

pení a smrt Ježíše Krista, jehož milost a láska pe-
sahují všecky híchy V. M. — Jak by bylo jinak, od-

povdl Maximilian. Po nkolika minutách pak \y-

dechl duši, zstaviv svtu poslední hádanku

(i2. íjna 1576).

Ped tímto hrobem pedasn ote\'eným") ná-

rodové byli pamtlivi toliko prvních svých nadjí.

Maximilian nepotlaoval jich, byl ducha prostran-

ného a duše jemné: byl by výteným pano\'Tiíkem

s.tavnini, ale vrtkavá jeho vle se sklonila pod zod-

DpnívVaniiia. Konrc samostatnosti £eskéi TI. 20
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povdností píliš tžkou, a výsledek jeho vlády byl

žalostný. ^2) Za nkolik let promrhal všecku autoritu

Ferdinandem znenáhla získanou a svému synu z-
stavil trn otesený a moc podrytou nesmiitelnými

vášnmi. V den pohbu prvod se pohyboval s ne-

obyejnou nádherou ulicemi hlavního msta. Když
pibyl na Staromstské námstí, temné povsti se

rozšíily v lidu; mluvilo se o spiknutí a eži: Rudolf

jest prý rann, zabit. Strach náhlý padl na pít* mni
takže zdšen prchali, skrývali se po domech: knží
odhazovali své komže, aby pozornost neobrátili na

sebe, preláti polámali své be^ly. Akoli poasí bylo

ješt chladné (22. bezna), nkolik utíkajících vrhlo

se do Vltavy, aby vyvázli z nebezpeenství. —
Je to jako zobrazení nejistoty, která se \'znášcla nad
osudy zem, a nepokoje, kterým zmítány byly mysli.



— 3'V

Poznámky k hlav I.

') Maximilian kolem roku 1 560 pomýšlel dokonce
prchnout do ciziny, aby se zbavil píliš dtklivých napo-
mínání svého otce. Zdá se nicmén, že Ferdinand zachoval
k nmu vždy nejvtší lásku. Srovn. velmi zajímavou roz-

pravu Reiraannovu: Die religióse EntMicke-
lung Maximilians II. in den Jahren 1554
bis 1 564 v Sybelov Historische Zeitschrift
1866.

2) Vím ovšem, že vtšina historik, píšících o nrn,
není téhož mínní, ale jeho e a chování nepipouštjí, tu-

ším, jiného soudu.
^) Schwarz uveejnil korrespondenci Maxiroilianovu

s Piem V. (Paderborn 1888). Listy pozdji vydané nemní
ovšem podstatn skutk již známých.

*) Otázka volby v íši jest velice dležitá pro nábo->
ženskou krisi Maximiliana II. Byl velmi popuzen úsilím

Karla V., aby jeho syn Filip II. zvolen byl za krále ímského,
a v této dob práv jeho vrstevníci poínají mluviti uritji
o jeho snahách protestantských, kdežto ped tím inny
pouze ídké narážky. Dvrné jeho styky 3 kurfity luthe-

ránskými vysvtlují se rovnž potebou utvoit stranu proti

-

španlskou. Jakmile pominul tento nepokoj, zjevn uha-
síná jeho zápal protestantský.

') Zajímavé zprávy o chování Maximilianov nalez-

neme v Pamtech Castclnauových, u vydání
I.e Laboureura sv. I. a II., p a s s i m.

•) Maurcnbrechcr, K a i s e r Maximilian 1 1,

und die deutschc Reformation v Sylxlov
Hist. Zeitschrift sv. VII.

'') F i e d 1 e r, str. 292. Slova vyslancova se týkají
Nmc, ale platí nemén též o eších.

•) Ibidem str. 282: non manca (la Mta. S.) anco
esser tenuta artificiosissima. et che aUro habbia nell' in-

trinseco, altro nelle parole . . . anco chi la riprcnda, che
sia nelle parole pi larga al promcttcrc di qucllo, che conuenga
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á préncipe. Attissiina a far fae cli grandi errori, tanlo ad
Arabasciatori, quanto ad altri che trattano scco.

") Viz obraz, jaký o nm kresli Paolo Ticpolo u A 1-

b e r i h o III. str. i ;t.

^"j O stycích ^^aximi liánových s protestanty eskými
mimo práce výš uvedené viz velmi dleáitý lánek Reiman-
niiv: Der bóhmische La ndtag des Jahres
1 575 ve Forschungen zur deutschen Ge-
schichte 1863. Reimann užil zpráv nuncia papežského,
jimiž se ku podivu osvtlují události.

^^) O postavení utraquist viz Tomka, O církevní
správ strany pod obojí v echách vas.

e s. Musea 1848, Borového, Die Utraqu-isten
in Bóhmen a monografie jeho o arcibiskupech Ant.
Prusovi z Mohelnice a Martinu Medkovi,-
Jcdnání a dopisy konsistoe katolické
1 utraquistické aj.

^^) [Touto promnou kalendáe povstným stal se

mistr Petr Codicillus z Tulechova. Povsti
již ped tím šíené, že si touto ochotou zjednal privilegium
od císae, aby mimo nho nikdo jiný nevj^dával minucí, po-
tvrzeny byly vydáním minuce jeho roku 1585. Proto zpí-

vána po ulicích potupná písnika: ,,Stal se echm protivný
kus, — vyletla jim z Prah}^ hus, — prodal ji mistr Codi-

cillus." Až do r. 1587 svátek Husv a Jeronýmv vynechá-
val, teprve v minucí na rok 1588 nejspíš na naléhání knih-
tiskaovo, opt jej vložil. (Srovn. Jirekovu Rukov I. 360.)

Roku 1603 k rozkazu nejv. kanclée Zdeka Albrechta
z Lobkovic vypuštn z kalendáe a k imprimování zapo-
vzen byl ,,svátek a památka starodávná mistra Jana Husí
a Jeronýma" . . . ,,A aby táž památka dokonce k zahlazení

pijíti mohla, každého roku knží pražští na hrad pražský
do kanceláe Tacze vší poteby, toliko aby slovo boží se ne-

kázalo na ten den, obsílán a tam pes poledne zdržováni
bývají". [Pamti Viléma hrabte Slavaty I. str. 239.]

'*) Borový, Antonín Brus z IMohelnice,
str. 187..

") Nájemníci (t r i b u t a r i i) nazývali se

v konsistoi knží, kteí cizí ženy mli a z nich jejich mu-
žm plat dávali (Snmy eské IV. str. 449].

1*) Borový Antonín Brus str. 130. a násl.

Borový, Martin Medek passim. — O stavu knžstva
eholního viz Tomka, Píbhy kláštera a msta
Police nad Medhují str. 93.
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'•) Borový, Antonín Brus, str. 210 a násl.

") I b i d e m str. 165. .

") I b i d e m str. 98.

'») Fiedler. str. 321.
"') O posledních letech Augustových viz Gindelyho

Gescliichte der boh m. B r u d e r II. str. 52 až

73. Gindely, jenž se docela pesn pidržuje vypravování
bratí, zdá se mi vbec velmi písným k Augustovi.

Jeho protivníci zachránili Jednotu, ale na jak dlouho?
.\ zda jejich uení samo bylo tak pesné? Viz Jirekovu
Rukov str. 33—35 a M ú 1 1 e r a, D i e D e u t-

schcn Katechismen der bohm. Briider
str. 212, 334.

-') Filipika proti misomusm z roku
1567. Uveejnna jest v as. e s. M \i s. 1861, str.

373—381 [od Šafaíka, jenž nazývá ji mistrovským dílem
cnictví eského] a [v pekladu nmeckém] od K. Mllera
v II. píloze znanicnitého díla jeho Die Deutschen
Katechismen der bohm. B r u d e r. M o n u-

incnta Germaniae pacdagogica IV. , str.

353— 35«-
2'^) [Historická díla Lasitského o Jednot bratrské

kratší Commentarius a obšírná H i s t o r i a
v 8 knihách, zachována jsou nám jen kuse a neúpln. Ru-
kopis Historie chován byl nkdy v knihovn pana Karla
staršího z Žerotína, od nhož darován byl Jednot. R. 1649
Komenský tiskem uveejnil z nho osmou knihii o ádech
a obyejích Jednoty v pvodním latinském znní spolu

s pekladem eským, pipojiv obsah druhých sedmi knih
vedle nkterých výtah z nich. O cen díla toho, zvlášt
pro starší djiny bratrské viz GoUa, Quellen und
Untersuchungen zur Geschichte der
bohm. B r d e r I. Str. 78—80. Lasitského Historie
o pvodu a inech bratí eských kniha
Vlil. v eském vzdlání Komenského otištna jest v I. sv.

eskobratrské bibliotéky, v Praze, 1869.]
-') Vtšina djepiscv líících djiny lutheránv a

bratí jsou velmi písni k onm. Nikomu nepipadne na mysl,
aby se pokoušel o obranu stav, tak žárlivých na svou svo-

l)odu a tak málo šetících cizí svobody, jichž snahy politické

špatn se skrývají za požadavky náboženskými. Ale všecky
hyby nepadají zajisténa jejich vrub. Je-li pedn spravedlivo
vyítat jim, že o snášelivosti nemli pedstavu takovou
jak ji rozumíme dnes? Zda zvlášt byli s to, aby získali pro
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ni Maximiliana? Ostatn bralií svými prohlášeními ospra-
vedlovali nadje, které se zdráhali potom uskutenit, a
malicherný jejicli odpor zjednává jim právem výitku obo-
jakosti. Není pochyby, že mli plné právo ncpijjmat kon-
fessi augšpurskou, ale jejich povinností bylo vyznat jasn
svou víru. Dát a zase vzít nelze. Pilné studium pramenv
uveejnných v IV. svazku Snm eských nezstavuje,
tuším, žádné pochybnosti v této vci; lenové Jednoty jeví

bázlivost ducha a lhostejnost k obecným prospchm strany
protestantské, ím se vysvtluje rozhoení jejich spoleník.

-*) To jsou slova žáka Blahoslavo\a Orlíka (Ji-

rekova Rukov I. str. 82.) O Blahoslavovi mimo
asto uvedená díla všeobecná možná se pouit ze zajímavého
životopisu Gindelyho v as. . Musea 1856 a z lánku
Slavíkova v Osvt 1873. Ostatn nelze žádnou z prací

o nm uveejnných pokládat za konenou. Nezdržoval
jsem se dlouho jeho historií, ponvadž s hlediska obecných
píbh mají dležitost toliko pomrnou. Blahoslav byl
lovk velkého srdce, ale nebyl velikým mužem. Jediný
znamenitý skutek jeho života jest boj s Augustou, a ne-

pihlížíme-li k tomu, že neznáme ho dobe, nevíme'ani jist,

eda jeho úspch byl velmi šasten pro echy. Jako theolog
nemá ani ducha tvrího, ba ani ducha vždy pesného. Od
doby jeho biskupo\ání Jednota kloní se víc a více ke kal-

vinismu, ale zmna není ani dosti smlá, ba ani svdomá.
Blahoslav byl sic ozdobou své strany, ale s hlediska lidského

nemže být pirovnán ani k Augustovi ani k Lukášovi.
^5) S n m y eské 1574— 1576, Praha 1886 sv.

IV. str. 34—35.
^•) Snmy eské IV. str. 5S.

") Theiner, Annales ecclesiastici sv. II.,

452 a násl. Listin této sbírky užil již Reimann, Der
bohmische Landtag des Jahres 1575 ve

Forschungen zur deutschen Geschichte
1863 str. 259—286. Reimann velice šastn opravil a doplnil

vypravování Gindeljdio, takže velmi asto mohu jen opa-

kovat jeho vývody.
-*) [V posledním lánku proposice královské Maxi-

milian vyslovoval ochotu vyhovt žádostem stav asto
optovaným, ,,aby zase uení pražské k vzdlání a dobrému
všeho toho království, z kteréhož uení stav duchovní

i svtský zdržen bývá, tudíž také mnohé osoby z cizích zemí

dítky své, kteréž by se ei eské uily, radji do Prahy, nežli

kam jinam dávaly, zase vyzdviženo býti mohlo . . . protož



— jll —

J. M. C. o tom žádné pochybnosti nenese, že sob stavové

tuto vysoce dležitou a jim samým požitenou a prospšnou
vc se vši bedlivou pilností poruenu míti budou, tak aby
ta vedle poddaných žádostí pokudž nejdíve možné, s dobrou
píležitostí k vyízení svému pivedena byla." Snmy
eské IV., str. 175.]

29) O vcech polských viz zpráxoi Tiepolovu v IV.

dílu A 1 b e r i h o. Srovnej též monografii Piliského,

Das polnische Interregnum von 1572— 1573.

[Podrobné vypsáni kandidatur cis. Maximiliana II. a jeho

soupee pana Viléma z Rosenberka podal Th. Wierzbowski
ve spise ruském ^B-fe KaH;íii/íaTypM na no.iBCKi npecxoni.

(1574— 1575) Varšava 1889. V eské literatue historické

poprvé pojednal o tchto snahách rodu Habsburského V. V.

Tomek v as. es. Musea 185 1 (Srovnej Athenaeum 1892.

str. 116.)]

^^) Bratí zveliují zajisté píznivé úmysly Maximilia-

no\^ naproti kacím. — Za pedchozích úad obeslal prý
arcibiskupa a dlouho rozmlouval s nim: ,,není-li on u pí-
in, že se to tak prodlívá, že odpov stran pod obojí není

dána, nelibost svou pi tom oznamuje, a že by chtl, aby se

v pokoji snášeli, nebo nemže proti pod obojím býti, sub
una habent mandátm ecclesiae a druzí sub utraque habent
mandátm Christi, a J. M. že neráí býti ani proti Kristu

ani proti církvi, protož rád by, aby k pokoji bylo smováno"
(Snmy es. IV. str. 396). — Jest na jev, že tato e
nebyla do slova tak pronesena, ale zdá se, že vyjaduje dosti

vrn mínní císae, který snad hledl bránit zakroování
arcibiskupovu.

^1) Viz ve Snmích eských jakýsi denník vi-

cdní o snmování (IV. str. 311). Katolíci prohlašují, že

se jich otázka netýká, že nemohou zakroovat ve vcech
utraquismu. Srovn. diarium Sixta z Otters-
d o r f u, ibidem str. 326. — O zakroení arcibiskupov viz

Borového Antonín z Mohelnice str. 224.
^2) Ibidem str. 322. Jan z Valdšteina pokoušel se

vzbudit dávné vášn národní proti náboženství nmec-
k é m u, ale starého záští bylo již zapomenuto. Srovn. spisu

našeho II. str. 66—67.

'') Vypravování bratí, a dost opatrné, v^^znauje
pece dosti jasn tyto rznosti. [Pan Karel z Bibersteina,

jeden z len velikého výboru zvoleného k vypracování
no\'é konfe.sse, ve sporu s pány bratrskými ,,správc bratr-
ských dotýkal štípav, že p4ny vládnou a jim rozkazují.
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a kdyby jich nebylo, že by snadn srovnali, dotýkal i pý-
chou, neústupností." Snmy es. IV. str. 423.] Nebýt
odporu starších, spojení bylo by se stalo, jako se stalo pozdji,
když se vedení jednoty dostalo do rukou šlechty v událo-

stech r. 1609. Viz Snmy eské IV. str. 405, 407 a j.

^*) [O úastenství duchovních správc, zvlášt br.

Jana Kaleía pi jednání pán bratrských v poradách
snmovních roku 1575 hojné a zevrubné zprávy zazname-
nány jsou v XI. foliantu archiv-u bratrského, jenž jediný

jako vzácný klenot se chová v eském museu (sign. 2. G 10).

Zvlášt dležitý jsou tu podrobné zprávy br. Dani-
ela Jindicha švarce ze Semanína, ilého
jednatele a bystrého pozorovatele událostí za doby ped-
bžného jednání o konfessi es., kdy br. Kalefovi pro tžkou
chorobu oní nebylo možná vydat se do Prahy. Pozdji
v msíci ervnu br. Švarc upozoruje br. Kalefa na ,,prak-

tiky vlaské"-, že císa jest již jiné mysli i vle než prve. rád

by byl rozdvojení, aby píinu ml nepovolovati k tomu
snesení. In summa o císai co jest, a co myslí, tžce se kdo
domysliti mže (Snmy es. IV. str. 436. Jiné zprávy za-

znamenány jsoii od br. Kalefa a Ondeje Stefana. Zápisy

bratí o snmování a listy o událostech za snmu r. 1575 ison

uveejnny ve Snmích es. IV. str. 392—469.)]
^^) Zápisy bratí str. 396—398.

^') Za rozmluvy ve Znojm ekl prý Crato císai:

,,Milostivý císai! mezi tmi všemi reformacími a což jich

koli odstoupilo od ímské církve, já nenalézám žádné po-

dobnjší býti první církvi apoštolské, quae facicm primi-

tivae eccleisae repraesentaret, tak jakž se z psaní apoštol-

ských i skutkúv vyhledati mže, jako jest fratrum Valden-

sium seu Piccardorum." Na to J. M. C. odpovditi ráil:

,,Tak jest, pravdu pravíte, Crato, aniž my nenalézáme."
Snmy es. IV. str. 397.

^^) Pan Jan z Žerotína byl obeslán k císai; tento vzal

ho k sob do vozu i jeli spolu a mnoho císa tu s pánem mluvil,

až i to mezi jinými vcmi: ,,sl3'ším, že pon pikharté již od
konfessi své pustili a k tmto pod obojí pistoupili", ekl mu
pán z Žerotínu: ,,Milostivý císai! aby od konfessi své mli
bratí pustiti, nic o tom nevím, žádají oni pi své konfessi

zstaveni býti a svých ádích." . . . Dí císa: ,,Co pak tomu
páni Pražané íkají? oni se ihlásají, že jsou praví husité a

také pi svém náboženství zstávati chtjí;" ekl pán z Že-

rotína: ,,Bratí, kterýmž pikharté íkají, ti jsou, milostivý'

císai, praví husité, oni to náboženství v istot mezi sebou
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rachovali až posavad, o emž v konfessí své a psdmluvé na
ni V. C. M. podané široce vypsali." ekl císa: „Tedy mají
pikharté svou konfessí?", odpovdl:

,
.Milostivý císai!

mají, však ji V. C. M. i kancionál nmecký podali." Dí
císa: ,,0 kancionálu víme, než konfessí aby nám dána byla,

nepamatujeme se a rádi bychom ji vidli." Pan Pruskovský
tu pipomenul, že jest podána a že nkde v Vídni zstala."
Takž císa: ,,mže býti, že jest tam, ale abychom v ní tli

a ji mli, nepamatujeme." I b i d e m str. 425.
^*) Bratí byli ducha prostého, i lehce se oddávali

peludu. Jinak si nemohu vysvtlit nadje, jež nkolikrát sklá-

dali v Maximiliana Okolo r. 1557, to jest v dob jeho nej-

vtšího zápalu protestantského, již nedobe o nich smýšlí

jako pravý lutherán; pozdji jeho víra ochladne: mže-li
to býti diivodem k domnnce, že se chýlí k sekt nej radi-

kálnjší?
^') Postavíme-li se na toto stanovisko — a celý souhrn

rokování, tuším, vyžaduje toho, — chování lutherán
k bratím se vysvtlí mnohem snadnji a jest daleko mén
odporné. Myslí se vždy, jako by lutheráni byli ovládali si-

tuaci: v skutenosti nebylo toho nijak, jak dokázaly události.

Bylo teba dobývat svobody a proto spojení všech roz-

kolník bylo potrebno.
*") Snmy eské FV. str. 189.

*') I b i d e m str. 190,

*-) I b i d e m str. 185.

") I b i d e m str. 213.

*'*)Praesertim cum regnum sit illud
a communibus imperii romani negotiis
plane r e m o t u m. Doklad u Reimanna str. 267.

*') Gindcly, Geschichte der bóhmischen
B r ii d e r II., str. 166.

*•) [Mimo Prahu, kde na Šmerhov a jinde na dvou
místech bratí mívali shromáždní a kázaní za velikého
shluku šlechty i lidu, a mimo Ml. Boleslav, kde vedle znovu
oteveného sboru v starém kláštee minoritském zízen byl

nový sbor, kam se lidí jen hrnulo, podle žaloby konsistoe
utraquistické bratí své schze a posluhování u velkém
I)Otu nejen po domích, ale již i v kostelích inili ve vsi V i-

d i m i na zboží pana Jiíka Hrzan z Harasova, ve vsi Ne-
ch a n i c í c h na zboží pana Mikuláše Pecingara, ve vsi

S t ž e í c h na zboží pana Šastného Pravtického
z Pravtic, ve vsi B o h a r y n i na zboží ddic pozsta-
lých po nebožtiku panu Jistibském, ano i v mst T u r
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nov v jednom dom sbor sob vnov zarazili. V okolt

Prahy sbory bratrské byly v i o v i c i c h, N i ž b u r c e,

Dubci a na Tuchomicích, kde sídlo míval
správce sboru pražského r. 1575 r. Václav Preis). Viz Sn-
my e s. IV. str. 432 a 434.]

*') Skutek je tím památnjší, že Lobkovic byl nej-

vyšším sudím zemským, to jest držitelem jednoho z ped-
ních úad. — Diarium Sixta z OttersdorÍTi
str. 353. — Vypravování bratí jest úplnjší. Císa prý si

stžoval do stav, že ,,se tak leniv a ospanliv snmuje";
pan z Rosenberka omlouvá stavy: vci, o nichž se rokuje,

jsou veliké a zasluhují, aby vážn byly projednány. Maxi-
milian odpírá, nikdy prý nepronesl slov jemu pipisovaných:
,,a vás, pane sudí, ptám se, slyšel-li jste vy to od nás, aby-
cliom to mluvili a ovšem stavm vzkázati mli?" K tomu
pan sudí odpovdl: ,,Já za jiné, nejmilostivjší císai, ne-

mám, než že jste tak ráili mluviti, a tak sem já také slyšel".

I odepel císa, že jest toho nemluvil, aby on sob stžovati
ml, ale že nkteré osoby z stavu rytíského sob stžují, že

se leniv a ospanliv snmuje, ,,ale abychom mli mluviti,

že my sob stžujeme, toho není a tomu odpíráme". Tehdy
pan sudí ekl: ,,V. M. nejmilostivjší císai, ráili ste mluviti".

I odpovdl císa s velikým hnvem a s promnnou tváí:
,,My se odvoláváme na tyto, kteíž také pítomni byli, že

sme tak nepravili". I ekl císa k panu Španovskému:
,,Slyšeli-li jste vy nás tak praviti?" A on cosi odpovdl,
že žádný nesljí^šel co a všeckcn se bál. A když pan sudí pece
na svém stál, že jina neslyšel, než jakž stavm oznámil,
ekl císa: ,,Již tedy, kdyžkoli budem míti s vámi mluviti,

musíme pi sob svdky mívati proti vám, budeme-li chtíti

právi zstati." (Snm 3'^ eské IV. str. 443.) — Otázka
sama o sob nebyla píliš dležitá, a možná, že se stal njaký
zmatek, tím spíše, že král esky mluvil velmi špatn; ale

výjev je význaný. Chování pán katolických nebylo mno-
liem uctivjší nežli chování evangelík.

**) S n m y e s k é IV. str. 447.
*^) Ve stedu na den sv. Bartolomje (24. srpna),

když se sešli pední náelníci evangelík, objevil se mezi nimi

t Reyhart Štrejn, president komory dvorské, s poselstvím

od císae. Prosil jich, aby nežádali odpovdi veejné a pede
snmem, a to z tchto píin: ,, nejprve, že ustaviná psaní

o to sob inná od papeže má, aby toho nijakž nedo-

pouštl, eho stavové žádají pod klatbou; druhé, že

od krále hispánského, od krále íránského, od kur-
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íit duchovních tolikéž, jestliže toho dopustí zde krá-

lovství tomuto, jakožto hlav, že potomn okolní jiné

zem jakožto oudové témuž chtíti budou, a tak že nemalé
roztržení by pišlo; slibujíc král hispánský J. M., jestliže

toho nedopustí, synm jeho dvma, které v Hišpanii má,

po ?mrti své znamenité dvoje království dáti; kurfitové pak
duchovní slibují, že chtjí J. M. druhým dvma synm nej-

vtší dvoje biskupství dáti: a tak kdyby to dovolení J. M.
stavm na žádost jich stalou publice do snmu jíti a vepsáno
býti mlo, ponvadž se snmové tištní ven z zem, sem i tam,

roznášejí, že by snad potomn i tm osobám to se dostati

mohlo, a tak tudy že by ddicové J. M. i J. M. o to pijíti

musili. Ale že jim J. M. C. milostiv pipovídati ráí, všecko

to, což stavové pod obojí pi J. M. žádají, milostiv dovoliti,

a nad to výš toho jim milostiv i majestátem svýn\
potvrditi, tak aby on i budoucí králové eští nemohli jim

stavm pod obojí v tom žádné pekážky initi, a podle toho
i král Rudolf, aby od sebe týmž zpsobem stavm takovouž
konfirmací aneb certifikací uinil, a stavové že budou moci
na tom pestati, a jiní národové nebudou vdti ani tomu
rozumti, jakým zpsobem stavm pod obojí toho od J. M.
C. dovoleno jest ... Co se pak konsistoe pražské dotýe,

J. M. že laskav žádati ráí, abychom se o ni nedrali. Ja-
koukoli sob stavové konsisto naídí, že jim toho J. M. ii''ž

dovolovati ráí, nebo touto že nic nesvedou, a zvláš, pon-
vadž ustavin vždycky o to, aby zkažena nebyla, papeže
stará. A když se jí žádný .spravovati nebude, sama pomalu
že zhyne, a zemrouc tito stavové že budou mocíi sob to, jak

budou chtíti, naíditi." (Snmy eské IV. str. 452.) —

•

Není pro nevit tu v upímnost Maximilianovu, a o takové
vbec rozešení zjednána shoda. — V poselství presiden-

tov je však jedno místo temné: císa nabízí schválení svého
prohlášení i ,,svým majestátem.". — Gindely pekládá Ma-
jestátsbrief, a bylo by ode mne dosti odvážné, popírat jeho

peklad. Však jak lze tato slova srovnat s kontextem?
Dlužno-li vit, že RT-ximilian uinil chybu, která se lehko

vysvtlí jeho neznal. >stí eštiny? i jde o tajný list, jakým
na píklad bylo prohlášení Podbradovo biskupm? Však
je jisto nade vší pochybnost, že nemže být ei o závazku
úedním a veejném.

*") Reimann, str. 272.

^ ") [Mezi desíti osobami stavovskými, kterým cis. Ma-
ximilian uinil toto ústní ubezpeení, !\el>\l úasten žádný
len Jednoty bratrské.]
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^-) S n my eské IV. str. 460.
'^) Uo této asi doby se klade zajímavý výrok Maxi-

mi lian v. Bratr Švarc se potkává s Cratonem a radostn
oznamuje mu dobré zprávy došlé z hradu: ,,Vím o tom," od-
povídá Crato, nebo po oclchodu stavu byl jsem u J. M. a
mezi nmohými emi J. M. C. ráil ici: ,,Quomodo
illis hoc denegare possem, cum ego sim
ejusdem religion is?" (Snmy eské IV,

str. 454.) — Jakého náboženství? mohli bychom se tázat.

Zajisté víra Maximilianova ncljyla živou vírou, o níž mUuili
brati.

'"') Pouhé úslní prohlášení ]Maximiliano\'0 pestá\'alo

celkem na neuritém slibu snášeli\-osti a na svolení, aby byl

zvolen jistý poet deíensor pro vci náboženské (S nmý
e s. IV., 239); zárove potvrzovalo závazky králow ke

katolíkm a zahrnovalo v sob zachování konsistoe.
^^) Možná však, že pi obadu posvcení vynechána

byla otázka tradicionální: ,,Vis sanctis ecclesiis, earumque
ministris tutor et deíenpor esse?" (I b i d e m str. 265) i do-

pisovatel vévody bavorského není docela spokojen. Co však
bylo ješt podrobností, jimiž stavové mohli být uráženi a

znepokojováni!
^®) Politická sneseni snmu roku 1575 vydána byla

ve Sn mích eských IV. str. 269— 300.

*') Diarum Sixta z Ottersdoríu ibi-

dcni str. 369.
^*) I b i d e m str. 387. Šlechta popírala stavu mst-

skému též právo volit osoby, které na Karlštein mly. jet

pro korunu,. ,,Pednost v vyšších místech a úadech zem-
ských tm dvma stavm samým náleží." Vyšší stavové

se vraceli k theorii Rendlov.
^') R c i m a n n str. 275.
*") Theincr, Annales eccles. 11. str. 20.

") Máme dosti etná líení posledních okamžik Ma-
ximilianových; podrobnostmi se rzní ponkud; velmi po-

drobné vypravování Dietrichsteinovo, jež podává G i n-

d e 1 y (II, str. 225—228) zdá se nejhodnovrnjší a svdi
o tom, že císa ml vli zcela jasnou nepijmout svátost.

Biskup naléhá na, aby se smíil s Bohem. — Již jsem to

uinil. — Lituje-li svých hích? — Ano. — Umírá-li v círk\i

katolické? — Ano. — To bylo poslední jeho slovo. Zda bylo

opravdu proneseno a co možná z nho soudit ?

*2) ,, Uznejme osobní jeho vlastnosti", dí Maurenbre-
cher, jemu spise píznivý, ,,dobré jeho zámry a pedevším
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volnou snášelivost všcl o vyznání, kterou vynikal daleko
nad svou dobu". Však historie, nelítostná v svých soudech
a nepístupná osobním úvahám, nemže než odsoudit ho
neodvolateln. Ke konci jeho vlády Nmecko jo více roz-

dleno než kdy jindy, strany politické a náboženské pohnu-
tjší. Práv z tohoto zmatku nevyhnuteln vzchází válka
ticetiletá. (Sybels Historischc Zeitschrift
VII. str. 380.) Stejn to platí o echách jak o Nmecku.



HLAVA DRUHA.

Pedzvsti revoluce.

Rudolf II. — echy v posledních letech XVI. století. —
I. Konsisto utraquisíická. — Bratí, jejich innost literární:

kancionály; biMe Kralická; katechismy a konfesse. Školy.
Stále zn-atclnj^ší sblížení s kalvinisty. Mravní vliv a píiny
slabosti. — I.utheráni, veliká pevaha íselná, bezvládí
mravní. — Ri akce katolická; jesuité. Pr\ní kroky proti

kacíství. Snmy roku 1585 a 1603. — Václav Budovcc z Bu-
dova. — 11. Ústava: král a snmy. Sedláci a páni. — Stav
hmotný: finance. — III. Život veejný. — Literatura. —
Samostatnost národní a cizí immigrace. — Hrozící válka
obajiská.

Vtšina lutherán jest práv tak písná k Ru-
dolfovi, jako Fhovíva\'á k Maximilianovi, a jejich

písnost jest ponkud pílišná práv tak, jako jejich

shovívavost není \'ždy oprávnná. V skutenosti

chyby Max: mi li anovy znova se objevují u Rudolfa,

a jestliže se jejich následky zdají osudnjší, není to

vždy proto, že jsou mnohem význanjší. Panovníku
písluší zajisté \elká ást zodpo\'dnosti za neštstí,

které kalí jeho vládu, sluší však pipomenout, že

situace, kterou zddil, byla jednou z nejtžších; za-

jisté snadnjším úkolem bylo nastoupit po Ferdi-

nand )\i nežli po Maximilianovi. Nad to Evropa
stední v poslední tvrti XVI. století je zmítána ho-
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eckou, jejíž síla stále roste až ke hrozné krisi \'álky

ticetileté. Katolíci, kteí od roku 1555 stáíali svou

zmalátnélost, neskrývají déle svých choutek pano-

xaních; protestante, rozhoení svými porážkami,

po dlouhé dob ztrnulosti se sdružují opt k nej-

tužšímu úsilí: \ášn dosahuji nejvtší prudkosti a

vzbuzují krajní rozhodnutí; za takového vzájemného

rozilení úmluvy a vvtáky nejsou již na míst, a

politika kolísa\'á, kterou Maximilian provozoval bez

xelkj-ch obtíží, propadla nenapravitelnému ne-

zdaru. Jako syn ani otec nebyl by lépe uchránil stát

I d ztroskotání za této boue.
Nepozorujeme opra\'du, že by se zpsob, jimž

Rudolf hlcdil \iádnout, velice lišil cd prostedk,
které se málem zdaily jeho pedchdci. Rudolfovi

mžeme právem vytýkat toliko, že pohnutky jeho

chováni byly rázu ponkud nižšího. Postavení Ma-
.ximilianovo a jeho liknavost se ^'ysvtlují, aspo
ásten, instinktivní nenávistí spor nál^ioženských

a nejasným tušením vlády snášelivé; Rudolf si ne-

peje smíení sekt, a nemá potebné síly, aby se

odhodlan postavil v elo strany, o jejíž vítzství

se snaží. Jeho váhání pochází, ne z vyššího poznání,

které prošlo nmohou nejistotou a proto si zachovalo

jakousi úctu pro svobodu, ale z nedostatené od\'ahy,

kterou boje unavují a matou. Tento rozdíl mezi
otcem a s)mem \yplýval spíše z vychování nežli

z povahy. Maximilian se vyvíjel za vlivu hlavn n-
meckého, žil v ovzduší, fanatismem mén pro-y-

ceném. Rudolf byl vychován od jesuit; všecko
kouzlo jejich umní nedovedlo panovníka bojácného
a nemužného pemnit v neohroženého bojovníka
víry; však ml-li srdce slabé, aspo jeho pesvdení
nekolísalo n'kdy! V této stránce Rudolf II. jest

jaksi pechodem mezi Maximilianem II. a Ferdi-
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nandem II. povolnjší než op.en a méné pevný než

tento.

Jako Filip II. také Rudolf my-,lil, že povinnosti

a prospchem panovník jest potlait kacíst\í a

zniit onu svobodu svdomí, která jim byla uložena

nešastnou dobou. Proto nepiek\apuje nijak, že

jeho dosednutí na trn bylo pijato od rozkolník

s nejvtší nedvrou. Zklamal jejich obavy práv
tak, jako Maximilian zmail jejich nadje. Nepo-
staovala platonická ochota, aby církvi pinavrácen
byl národ odlouený od íma po více než dv stcletí;

k tomu teba bylo dobrých i zlých vlastností, jichž

stejn se mu nedostávalo. Byl spíše rozkošnický,

nežli ctižádostivý, a sama jeho pobožnost byla jen

povrchní. Jako jeho otec i on miloval hudbu, umní
a ženy. Ddiná náklonnost u nho se zvýšila i vy-

tíbila. Jeho vkus byl jistjší, jeho sbírky bohatjší;

avšak pohroužen ve své zábývky nevnoval vcem
státním ani stálé pozornosti ani vážného úastenství.

Protože byl marnivý i pohodlný, zakládal si pede
vším na zdání moci, kdežto její \-ykonávání sv-
oval rádcm asto neschopným a nepoctivým.

Jeho lhostejnost více než pesvdení inila jej hí-
kou v nikou nkolika fanatický.h rádcv, a jimi

veden vrhal se slep v zápasy, jichž netušil vždy;

nejvtším nebezpeenstvím obyejn nebýval vy-

tržen ze své netenosti, a zoufalé prostedky, vnuk-

nuté mu blouznivou jeho obrazotvorností, špatn
sestavené a špain provádné, pudily jej k nenapra-

vitelné katastrof.

Jeho panování bylo bohužel dosti dlouhé, aby
se dostavily všecky následky jeho chyb, tím spíše,

že chyby ty byly ztíženy stáím. Zkušeností se mír- .

ní lidé prudcí a léty moudí lidé nepokojní; v-
kem slábly Rudolfo\y \elmi nedostatené síly inné,
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kdežto rostoucí obtíže vyžadovaly pravé vle jistjší

a ruky pevnjší. Starost o vci státní obtoval vždy
více svým zábavám a rozkošem, obklopil se intri-

\táuy a dobrodruhy a v astrologii a v alchymii hledl

zapomenout na své strasti. Jeho rozum se zatemnil,

takže míval opravdové záchvaty šílenství, jež se asto
prodlužovaly na celé msíce. Trn se zdál osielý:

veliké pokušení bylo pro nespokojence, kteí chtli

stást moc, nebo pro ctižádostivce, kteí toužili po

panství.

Téže doby v celé Evrop katolíci a protestante

byli ve zbrani. Obráncové víry vykávali jen zá-

minky, aby poali výpravu kížovou proti kacíství,

a e\'angelíci, jsouce varováni prudkými otesy hro-

zící boue, chápali, jak jest potebí, aby jejich svo-

body náboženské a politické uchránny byly ode

všelikého sporu; vzhledem k chování jejich odprc
nejprostší opatrnost velela jim, aby si slavn dali

potvrdit sliby od pano\-ník vymožené, kteréž tito

nepokládali za závazné. Boue vznášející se nad
Evropou se snesla na Rakousko, jsouc uspíšena ne-

jen chybami panovníkovými, ale i tím, že strany tu

byly prudcí, situace napiatjší a nejistjší — nad to

že Habsburkové svým postavením, ne-li povahou,

byli náelníky koalice reakcionáské, a že budoucnost

protestantismu závisela ponejvíce na moci, kterou

vykonávali nad bezprostedními svými poddanými.

Nepokoje, jež vyplují druhou polo\-inu vlády Ru-
dolfovy, jsou takto jen episodou krise všeobecné a

poátkem rozhodného boje, který se svádí v XVII.
století mezi obránci a protivníky jednoty ímské.*)

I.

První léta panování Rudolfova byla celkem

dosti pokojná. Skutený nezdar snmu roku 1575
Deois-Vanura, Koaec samosUtuobU íetké. II. 21
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zstavil v stran protestantské jistou malátnost.

Defensoi, nemajíce moci, složili svj úad. Po
dvakrát stavové žádali Rudolfa, aby obnovil jejich

právo osazovat konsisto utraquistickou, ale jejich

žádosti uinny byly velmi bázliv a proto snadno
zamítnuty.*) Šlechta protestantská se zdála stejn
neschopnou i smlého cdhoje i rozvážného podro-

bení; nade vše si pála, aby od ní nebylo požadováno
hrdinství. Dokud nebyla pímo zasažena v svých

právech, sledovala události lhostejn, nestarajíc se

o budoucnost, spokojila se okamžitým klidem, z kte-

rého se tšila, chladn pohlížejíc k rozvratu, kterým
podvracovány byly životní síly zem. Vci vyvíjely

se zpsobem obvyklým již po tolik let: katolíci se

organisovali, lutheráni nepokojn a žárliv sledovali

lX)kroky Jednoty, bratí váhali a utraquism zmíral

konen.
O tomto nebylo by teba již ani mluvit, kdyby

obas dávné zámry Ferdinandovy nebyly se znova

objevily a kdyby se rádcové Rudolfovi nebyli po-

kusili užít konsistoe ku potírání propagandy pro-

testantské. Byla již jen strojem váleným, jehož

užívali katolíci, a peludem, který marn hledli

oživit. Úlohou jí ukládanou rostla její ncoblíbenost,

a lutheráni ve vtší nenávisti a opovržení mli ad-

ministrátory utraquistické nežli arcibiskupa Hnv
proti nim byl zvlášt veliký v mstech, která jsouce

skoro všecka protestantská, obas bývala nepí-

jemn pekvapována mandáty královskými, jimiž

obnovována stará naízení, odsuzovány novoty a

na místo podezelých kazatelv ustanoveno dosadit

knze ádji posvcené.^) Jediným úinkem tchto

naízení bylo, že udržovaly v zemi tajnou nespo-

kojenost a stálou nejistotu, aniž opravdov pro-

sply moci konsistoe. I v Praze, kde její klientela
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byla \'žcly \'rnjší a kde vetší bdlostí dvoru byla

zdržována smlost novotáv, administrátorm sná-

šet bylo stálé urážk}'. Sami konšelé, královi zvo-

lenci a bázliví pomocníci podkomoího, velmi ne-

slušné a pohrdav nakládali s náelníkem církve ná-

rodní. Obsílají administrátora s konsiston, kteí

potom ,,na odiv lidu ped svtnicí radní nastati se

musejí a když purkmistr a konšelé pijdou, eknou:
,Sedte páni konsistoriáni!' to celá jejich uctivost

a vážnost k otcm svým duchovním". Na boží tlo

,,
pedkové, mladí staí, šli, každý svíci v ruce ne-

souce, na processi, všickni cechové, purkmistr a

primas. Ale nyní, a to dekretem císaským poru-

eno, nejdou; a jestliže jdou nkteí, nejsou ani

horcí ani studení, a služebníci a písai jejich z oken

vyhlídají a prstem sob na své pány ukazujíce jim

se smjí. Jiných procesí neúastní se než dv baby
na pólo umrlé a z literátv a pánv radních žádný
se neukáže."*) — V mstech venkovských postavení

bylo ješt horší: úadové neoznamovali radám mst-
ským listy administrátorovy, potlaovali staré

obady, nechtli pijímat knží od konsistoe jmeno-
vaných, zastávali se tch, na nž ona žalovala, ne-

odpovídali na její dotazy. Knží posilu majíce v svých
patronech, nic nedbali obsílek konsistoe, i NTaceli jí

listy neotevené. A pece její nároky byly skromné:
nežádala na vinících ani odvolání ani pokání, nej-

výše jen slib, že neupadnou do starých blud; aby'

se zalíbila obcím mstským, ochotn potvrzovala

volby knží nejvíce podezelých. Marná zbablost:

nedostalo se jí ani zdánlivého zadostuinní, jímž by
se byla spokojila. Mimo královská msta její moc
byla ješt chatrnjší, sotva že tu a tam nkolik
šlechticv udržovalo ješt styky s ní. Její pravomoc
soudní nebyla zachovávána nikým. V rozepích.
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které slušely vždy soudm duchovním, jako na pí-
klad ve vcech manželských, soudy mstské si

osvojovaly nejvyšší moc, nevšímajíce si nijak žalob

autority církevní.

Tato nešastná konsisto, zahrnutá opovržením
a ošklivos í, žebrala na všech stranách za pomoc —
u krále, u katolíkv, u arcibiskupa, však všudy se

potkávala jen s ústrky, a sotva se jí dostalo ledabylé

a hrdé ochrany. Od roku 1571 záležela již jen z n-
kolika starc, kteí snažn prosili panovníka, aby
ráil je propustit z tch povinností, v kterých ne-

konali žádné služby; po dlouhá léta jejich stesky

byly marný. Když Rudolf svolil konen, aby byli

vystídáni v svých úadech, nový administrátor

Václav Benešovský hledl pokorou do-

sáhnout pízn arcibiskupovy, uinil písahu po-

slušnosti (1581),^) uznal nálezy koncilia Trident-

ského, protože ,,se strana podobojí od strany pod-

jednou v niemž nedlí."^) — Co úad jeho pedsta-
voval již tehdáž a k emu byl, poznal záhy. Arci-

biskup neodpíral mu vznešené své pízn, však s pod-

mínkou, že uzná bez ohrad nejvyšší jeho moc; k své-

mu prospchu užíval nejen logiky událostí, ale i vle
císae Rudolfa, kterýž, a z politických dvod za-

chovával konsisto, nepál jí nijak; ano i \'tšina

knží, opovrhujíc vlastními svými náelníky, hle-

dali jinde pomoci opravdové a vedení pevnjšího.

Z nález konsistoe, nebyli-li s nimi spokojeni, od-

volávali se k arcibiskupu, v pípadech tžkých žádali

ho za radu. Král dovolil hejtmanm f na svých

panstvích dosazovat na fary jemu píslušící knze
katolické, nebude-li kandidátv utraquistických:

hejtmani vdouce, že jejich horlivost nebude po-

kládána za zlé, pekroovali nemálo své instrukce.

R. 1581 císa arcibiskupovi poruil ke správ a do-
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zoru všecky fary podobojí na svých panstvích f Par-

dubském, Dobíšském, Brandýském, Kivoklát-

ském a Chlumeckém: kandidáti utraquistití se o-

braceli k nmu, administrátor nebýval tázán o radu

pi osazování far, ba nebyla mu ani vždy ohlášena.

Administrátor Václav Benešovský se neodhodlal

k úplnému odeknutí, kterého žádáno po nm:
málo kdo se srekne rád náelnictví, by bylo i jen

podle jména. Ostatn utraquistm bylo zemít jako

nenapravitelným nekajícníkm; snažn se dožado-
vali pízn arcibiskupa, ale kieli o zrad, když
tento vážn pojímal jejich sliby poslušnosti. Dávné
hádky se obnovily a administrátorovi se dostalo

ostrých výtek: uinil by prý lépe, nežli se míchat

do vcí, po kterých mu není nic, kdyby aspo nkdy
pilnji dohlídal k farám v pražských a jiných m-
stech královských.')

Jeho innost mohla tu opravdu být zabavena

dostaten. Jakou vážností tenkrát vynikalo knž-
stvo utraquistické, poznáme, pohlcdneme-li na dr-

žitele pedních úad: nkteí z nich jsou vzory ve-

selého života. Administrátor ml synovce M a-

touše Benešovského, známjšího pode
jménem Philonomus. Byv nejdíve vj^cho-

vatelem, potom nkolik let ztrávil pi hospodáství
a pijal k sob jako za ženu njakou Salomonu, o-

sobu pro nezachovalost z Prahy katem vymrskanou
a vyvedenou. Protože se mu nedailo pi hospo-

dáství, pedsevzal si vstoupit do stavu duchovního
i zkoušel uení uveejniv peklad epištol sv. Igna-

cia: v pedmluv naíká žalostn nad zkázou mrav
za své doby, jak prý se ,,nyní mezi námi jednota

ruší, víra klesá, poslušenst\ú a poddanost vrchno-

stem duchovním hyne". Tato lítost byla odmnna
vikástvím pi kostele sv. Víta. Matouš na odi\' sta-
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vél smýšlení písn katolické a získal si tím píze
nejen arcibiskupa, ale i legáta papežského i samého
dvoru císaského, jehož snahám o korunu polskou

obratn se zalichotil v t pedmluv ke Gramatice
eské rozmnožené eským pekladem nkolika žal-

m.^) Literatury užíval k tomu, aby se domohl u-

prázdnného tenkráte proboštství kolleje Všech sva-

tých. Misti kolegiáti, málo potšení ctí mít jej za

spoleníka, zbavili se ho tím, že rychle zvolili za

probošta Petra Codicilla. Matouš, když se byl marn
pokoušel popít platnost volby, odešel zkusit

svého štstí na Morav (1579). ^Y^ jmenován fa-

ráem v Kouimi f na podacím brnnském, brzo

však se znesváil s úady, jež konen vypovdly
ho z msta: odvolal se z rozhodnutí jejich a obt-
žoval biskupa f olomouckého, až byl uvznn. Na-
vrátiv se do Prahy vymohl si na nejvyšším kan-

cléi Vratislavu z Pernšteina slib, že mu nápomocen
l)ude v dosažení njaké bohatší prebendy. Stále

toužil po svém proboštství, v promemoriu podaném
nejvyššímu kancléi vypoítával své zásluhy a rádce

císaovy zahrnoval osvdeními své oddanosti.

Misti, jichž bylo dotázáno, zamítli ho však nelí-

tostn: jeho kandidatura nemže být vážn pojí-

mána, není ani jejich strany pod obojí, ani pro-

fessor ani žák university pražské, sám uznává, že

nekonal studií ádných, a slibuje jen, že po svém
jmenování se chce douit filosofii. — Odmrštn
byv s této strany Matouš zmnil své zámry a ne-

pochybn pomocí katolík byl jmenován opatem

kláštera Emazského. Klášter Emauzský nebo ,,na

Slovanech, založený Karlem IV., by jedním z nej-

slavnjších založení v Cechách a jeho správa sv-
ována obyejn jen proslulým duchovním.®) Však

sotva byl uveden v úad, Matouš utuchl v své od-
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danosti k víe katolické a pemýšlel již toliko, jak

by vesele promarnil svj as: v kláštee zídil ku-

želník, vystavil ptáka k stílení a íval veselé dnihy,

práv tak málo úzkostlivé jako on sám; potom od-

hodiv všeliký stud, postoupil Salomenu njakému
krejímu a s velikou okázalostí slavil svatbu s dce-

rou jakéhosi šenkýe pražského, f jménem Prasátka.

Klášter zmnn byl v krmu: vník vystren a tru-

bai zjednáni; veselých host byl dostatek, ale

peníze mizely rychle; když dchody nepostaovaly,

pustošeny lesy klášterní.^**) Arcibiskup i konsisto

si stžovali u rady novomstské; Matouš nedbal toho,

spoléhaje na ochranu konšel. Když však pohor-

šení bylo píliš kiklavé, byl roku 1590 zbaven svého

úadu a vypovzen ze zem.*^)

Administrátor Václav Benešovský dávno byl

•syt nevdného svého úadu. Již roku i'8$ žádal,

aby byl propuštn z nho: utratil prý, co prve za-

choval, a pro velikou nouzi donucen jest šaty s sebe

prodávat. Neplechy synovce jeho odaly mu po-

slední špetku zbylé odvahy. — Matouš zahrnoval

jej urážkami, prohlašoval ho za zrádce a odpadlíka;
— konen byl zproštn úadu roku 1590. Tento

staec neduživý byl náelníkem dost ubohým; as-

po jeho mravy byly isté a jeho úmysly u-

pímné. Jeho nástupcem se stal nkdejší kanovník

Všech svatých na hrad Pražském Fabián R o
zek Strakonický (1590—1593), který zr-Bi

zoval církev, jejíž osud byl mu sven; na škoap
utraquist se klonil brzo k lutheránm,brzo k "ji-

tím, posléze se smíil s círk\'í ímskou a zemeu^ícA]

kanovník olomoucký. Ostatn vící rádi kžo^q

jeho ochoty: penzi každý získal na nm, cu-tibra

Bylo velice nákladné mít knze utraquistic'n:^s9D ké

mstské nmsily je shánt z daleka, platit oaoqo :tii
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posílat je do Prahy „na prbu", která záležela v slou-

ženi mše. Zvlášt tato cesta psobila mšanm
nejvtší nesnáze: asto se stávalo, že se jim kandi-

dáti nevraceli, berouce s sebou peníze na cestu i vy-

žádanou, zálohu. Za Rezka bylo enadno obdržet

osvobození, jen když dary a penzi dovedli piklonit

ho k sob. ^2) Vskutku i ti, od nichž byl zvolen, znali

ho dobe, ustanovivše mu za assessora Pavla
Paminonda, jemuž uloženo, aby bedliv po-

zoroval všecko jeho jednání a královské kancelái

zprávu dával o každém kroku, který by se mu zdál

podezelým. Po dvouletém tomto dstojném p-
sobení Paminondas obdržel v odmnu opatství na
Slovanech, uprázdnné ssazením Matouše Bene-

šovského (1590). Zvláštní to utraquista: takové bylo

jeho záští proti novotám, že si radji vyžádal za

pomocníka kaplana katolického, než by pijal knze
ženatého. Napravil nepoádky správy Benešov-
ského a znovuzídil a vysvtil kapli svatováclav-

skou, která za jeho pedchdce byla zbavena oltáv
a upotebena k postavení vinného lisu; však kdj^ž

chtl potlait svátek Husv^^) a obnovit obad ímský
v kostele sv. Mikuláše na Podskalí, jeho vící se

vzbouili; smrti unikl jen útkem, vrátil se opt po
nkolika letech, nedovedl lépe se udržet a málem by
byl býval otráven. Nástupcem Rezkovým v úad
administrátorském byl knz ženatý f Václav
Daický z B r o z a n (1594—1604).^^) Nejvyšší

správa církve utraquistick kolísá takto mezi luthe-

rány a katolíky, a za tohoto stídání mizí staiá strana

husitská, aniž možná urit dobu, kdy zaniká docela.

— Smutná to agónie, zneuctná pohoršením a po-

hanoul Pmmeny nezstavují žádné pochyby o zvpíi-

losti nižšího knžstva utraquistického. Roku 1590

f knz Václav Nepomucký, fará lišauský, žaluje
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pjkrývae Jakuba, že se k jeho žen ml nenáležité.

Tovaryš ped soudem líí výjev takto: faráova
n Rejk v hospod byla opilá, že tém stát ne-

mohla na nohou. ,,Já jí ekl: Málo jsi se jiapila! na
to ona nadala mi lotr." — Roku 1600 mšané
Rakovnití žalují na faráe f senomatského, že se

svou manželkou lidem poddaným, když skrz Seno-

maty obilí k mstu jejich vezou, v cestu vchází a

od nich na pekup též obilí kupuje; tudy ,,nám ne-

malé zkrácení iní, odkudž nedostatek chlebv a je-
mene toho týhodue býti poal a chudý lid nemálo
nad tím úpí". Jiný knz f Vít Žatecký ze Zbena
,,po šenkovních domech peplnn silnými nápoji se

vadí a rvaek dopouští ... v domu farním dobyv
se non do pokoje, kde hospodyn na odpoinutí
s dvekami byla, s nimi nevážliv svou vli provésti

usiloval, potom je na poctivosti naekl".^^) Všickni

knží utraquistití nedopouštli se ovšem neestí

tak hanebných, ale ovcí prašivých bylo mezi nimi

Iiojn, za mnoho nestáli ani ti, kdo byli nejlepší.

Není ani jediného dopisu konsistoe, v nmž by ne-

bylo výtek nebo stížností, a podle toho, co jsme vy-

pravovali o ní, nemžeme vinit ji z pílišné pís-

nosti.

Naproti tomuto nenáhlému a nebohému roz-

kladu Jednota l)ratrská dospívala k nejstkv-

lejšímu stupni svého rozvoje, \'3'l)avujíc se z tra-

dicí mystických, aniž však v nejmenším pozbývajíc

mravní své ušlechtilosti. — rsol)ením vždy as-
tjších styk s protestanty západními práv tak

jako výsledkem logického rozvoje s\'ého uení bratí

se blížili zjevn k demokratickénui zízení církví
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kalvinských a presbyteriánských. Moc biskup byli

vždy víc obmezována autoritou užší rady a tato rada

sama byla jen výronem synod, jichž shromáždní
bý\'ala astá a innost pevážná. Jen mezi bratry

eskými uskutenilo se revolucionáské slovo Lu-
therovo: ,,Každý lovk je knzem" a jako laikové

se sluhy božími závodili v ctnosti a zbožnosti, práv
tak se s nimi sdíleli též o správu církve.

Zárove knží se zbavovali ád tém mniš-

ských, jimž podléhali tak dlouho. Coelibát knží
upadl v zapomenutí, ba i mezi biskupy a leny užší

rady byli knží ženatí. Nemusili již jako díve oddá-

vat se práci runí, vždy štdrostí vících vtšin
jich poskytnuty statky a dchody, takže se mohli

plné vnovat povinnostem svého úadu. — Tmito
zmnami vážnost jejich nevzala nižádné újmy.

Jejich vzdlání a oddanost zajišují jim vliv, takže

v úct a nžné píchylnosti získávají opt ást ztra-

cené moci úední; laikové spravují církev, ale oni

vedou laiky. Fará utraquistický nebo lutheránský

jest kaplanem šlechtice, s nímž se sotva lépe na-

kládá než se služebníkem. Knz bratrský je pítel,

vdce, dvrník, pravý hlasatel slova božího, ped
nímž se uctiv sklánjí osoby nejmocnjší.

Tato pemna však byla ohrožena nebezpe-

enstvím. Doba tehdejší vnikala do domu Hospo-

dinova. Cím více nových pívrženc nabývala Jed-

nota, tím více bylo se obávat, aby se nevloud'ly

do ni živly neisté; dosti je píklad, kde pokrok

duchovní zakoupen bývá jistým poklesnutím mrav-

ním. Zdá se, že Jednota nebyla by unikla všeobec-

nému osudu: slabost lidská vítzí vždy nad svatostí

nauk; menšina se kazí již tím, když se stane stranou

vládnoucí. Jednotlivé dekrety svdí již ponkud
o znepokojení náelník, vyznaujíce jakousi vlaž-
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nost u víe a píliš velikou náklonnost ku pepychu;
tu i tam chyby tžší, rozpustilosti, ano i cizoložství. ^*)

I pi tchto ídkých slabostech Jednota zstá-

vala vrna svému pvodu a poslání; za všeobecného

rozvratu a lhostejnosti byla podivuhodnou
školou dokonalosti a istoty av ge-

neraci prosáklé sobectvím pedstavovala psto-
vání ideálu, oddanost a obtavost.
Byla útulkem všech duší ušlechtilých, uražených

nebo rozhoených neestmi své doby a nesmaza-

telný znak vtiskovala všem, kdo vyrostli za jejího

vlivu. Žili v poslušenství písem svatých a pipomí-
nali si apoštol podle píkladu svých uitel mistra

Jana Husi a Petra Chelického. Jednotu a lásku do-

kazovali skutky dobrými, jedni druhým posluhujíce

skrze lásku ducha, vedli život ctnostný, pokorný,

tichý, zdrželivý, trplivý, istý. A k tomu jedni od
druhých pijímali nauení, napomínání, výstrahy

i trestání a každý o druhého pilnost ml k jeho vzd-
lání a polepšení.")

Tato vážnost a zdrželivost byly vlastnostmi,

jimiž se bratí vždy vyznamenávali, toto pohrdání

marnostmi svtskými, tato ušlechtilá snaha, usku-

tenit království boží zde na zemi, která Jednotu
\'šecku iní tak úcty hodnou, stávají se nevýslovn
vznešenými, když se její lenové oddávají vyššímu

vzdlání duševnímu a povznášejí do sfér nej-

vyšších. Nic není podivuhodnjšího nad postavy

v^elmož vyrostlých v této škole; ideje demokra-
tické, posílené a oištné evangeliem, živ se udržuj

v tomto stavu a pronikají nejslavnjší jeho vdce
Touto písnou káz;.! duchové se zocelují, jediná

myšlenka je ovládá, konat všecku svou povinnost.

V každém okamžiku denním cítí. že je pozoruje oko
boží, nemají jiné vlo než Jeho vli, neznají jiné
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obavy než aby nevzbudili Jeho hnv. Žádná zkouška

není jim bemenem, žádná obt postrachem. Vác-
lav Budovec z Budova a Karel starší
z Žerotína, jmenujeme-li jen nejsla\Tijší —
co bychom mohli uvést tch, kteí v postavení

skromnjším náleželi k téže rodin duchovní — chy-

bovali, ale neklesli nikdy. Pirovnat je mžeme to-

liko k nkterým kalvínským šlechticm francouz-

ským, kteí jak oni s vznešeným duchem spojují

vroucí pobožnost a podivuhodnou ctnost. Jsou
chloubou svého národa a byli by zajisté zasloužili

být výkupem jeho chyb; stali se však jen jeho obtmi
smírími. ^

Základním rysem uení bratrského jest, že

každý je sám zodpovdn za své spasení; vící
neskládá svou vli a své svdomí v ruce správce,

který na nho penáší milost boží; jemu vlastní silou

jest povznášet se k pravd a víe. — Z toho po-

chází poteba vzdlání. Reforma eská osvobozením

svdomí b'dského ze jha církve, od první chvíle pe-

ovala o to, aby všem umožnila erpat pímo z pra-

mene života, íst evangelium. S poátku škol bylo

poídku a methody špatné; knží a otcové hospo-

dái byli na míst uitelv a horlivost nahrazovala

vdomosti. Pozdji Balbín se diví, když v Rych-
nov uprosted kázaní vyrušen jest babikou, kteráž

opravuje chybný jeho citát z písma svatého. Oby-
ej tení byl tak rozšíen u bratí, že jejich protivníci

myslili, jako by ert je uil; postaí prý, aby sedlák

vstoupil do Jednoty a již umí íst, ale jakmile vy-

stoupí z ní, hned zapomíná své vdomosti.^®) Dekrety

asto pipomínáno rodim, že jejich povinností jest

vyuovat své dítky. I mladé dívky ítávaly evan-

gelium, ženám ukládáno, aby uily je íst, šít, psát a

bdít, ,,aby nic zlého nevniklo v srdce jejich".
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Po dlouhý as bratí se tím spokojovali, ne-

toužíce po vyšších studiích, jež se jim zdál}' nepro-

spšné, ba nebezpené. Po uitelích svých žádali

více zbožnosti než uenosti. Práv s vdou a zbož-

ností mnišskou roztržky vnikly prý do církve.^')

Jejich knží Lukáš, Krasonický aj. mli
však již tehdáž rozsáhlé vzdlání, ale zdá se, že ne-

porozumli výhodám z nho vyplývajícím, a vící
celkem splétali vždy nevdomost s prostotou srdce.

Literární innost jejich správc bývala mnohým
spíše pedintem nepokoje nežli povzbuzení: ob

as obnovováno naízení, jímž se zapovídalo knží

m

uveejovat knihy pod svým jménem nebo vydávat

tiskem jakýkoli spis bez svolení užší rady; i práce,

které schválili, nerozšiovali, ale tajili je ped jino-

vrci a rozdávali jen svým vícím. 2") Konen bratí

poznali škodlivé následky takové opatrnosti, jež

bývala podntem mnohého podzírání, i odkládali

znenáhla plachost, kterou kárali všickni cizí prote-

stante. Okolo roku 1540 obvykli si posílat nkteré
mladíky na dokonení jejich studií do Nmecka nebo

do Švýcar, pozdji zídili školy nižší v Cechách a

na Morav. Vjmováno tu hlavn slovu božímu, a

by se methoda jejich nerznila asi podstatn od

zpsobu všude jinde užívaného, však káze tu bý-

vala zajisté lepší a horlivost uitel vtší; brzo po-

vst tchto škol byla taková, že i lutheráni a kato-

líci tam posílali své dítky a že picházeli žáci i ze

zemísousedních.^^) Vyšší škola založena byla v Ivan-
icích; vyuovalo se tu etin a hebrejštin, a

její správa svena slavnému uenci E s r o m a

Riidingerovi ;22) pro své žáky vydal parafrasi

žalm svdící, že se na ní zabýváno exegesí. Kn-
žím se dostávalo vychování zvláštního, \elmi pe-
livého; obyejn studovali nkolik let na univer-
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sitách; již roku 1575 skoro tyicet studujících dli

takto v cizin, aby se pipravili k posvátnému ú-

adu.23)

Mezi bratími bývalo vždy hojn spisovatel;

poet spis složených od len Jednoty páí se skoro

na tetinu vší produkce literární v Cechách za XVI.
století; znamenitá to úast, pomyslíme-li, že nikdy
netvoili více než desetinu všeho obyvatelstva.

V letech 1457—1620 známe asi 150 spisovatel vy-

šlých z jejich ad a více než 500 dl sepsaných od nich,

a co jich zmizelo za následující bouel Seznam ne-

ustá e vzrstá a nikdy nebude úplný.^*) K tiskárnám

jejich v Mladé Boleslavi (hora Karm 1)

1500, v Litomyšli (hora Olivetská)
1507 a v Blé 1519 pidružily se pozdji tis-

kárny na Morav a zvlášt v Ivanicích pe-
nesená pozdji do K r a 1 i c, z níž vyšla nejslavnjší

díla, jež kdy tiskem vydala Jednota. Páni z Žero-

tína povzbuzovali správce osvícenými svými sym-
pathiemi a podporovali je penzi. Nkteré knihy

vytištné bratrem Zachariašem S oline m,
nejslavnjším knhtiskaem es-
kým, smle mohou být postaveny po bok proslu-

lým pracím hollandských knhtiskav Elzevir.^^)

Spisy bratí dlí se ve dv velké skupiny: ná-

boženství a djiny. Knihy náboženské jsou díla po-

lemická, katechismy, kancionály a peklady písem

svatých. Poznáváme tu, jak jednota dovedla pro-

nikat duši až do jejích hlubin, nezanedbávajíc žád-

ného úinného prostedku; bratí jako vychovatelé

mají jen jesuity sob rovné — jsou sice mén obratní,

ale upímnjší a rovnž mistry v umní vloudit se

do duše a zmocnit se lovka celého. Katechis-
my byly dvojí, jedny rozsáhlejší, opatené jakýms
apparatem ueným a urené zvlášt pro cizince a pro
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uitele; druhé, mnohem rozšíenjší, malé kate-

chismy, krátké, pesné, prosté, podivuhodn pi-

zpsobené pokorným srdcím, která nalézala tu od-

pov na všecky otázky, jistého vdce ve chvílích

pokušení a pochybností.-^)

Kancionál y") \yhovovaly potebám citu

a obrazotvornosti. S poátku asketism bratí za-

vrhoval malíství a zpv; jednou z píin jejich od-

dlení od íma byly obyeje modláské: modlitby

zpívané cizím jazykem, nádherné obady, zpvy,
trouby, všecken dj mše, obrazy, ornáty v jejich

oích byly jen nebezpeným rozptylováním; oko

a ucho bylo ukojeno, ale duše se odvracela od vcí
vných. Znenáhla upouštli od této výluné pís-

nosti. Není dost, aby uení uspokojilo rozum, musí

mluvit k srdci; všecky city melancholie a nadje,
povznesení k Bohu, výkiky bolesti a radosti dóšty
svého výrazu v kancionálech. Zpvy vncích se

stídaly se sbory knží, dodávaly pobo nosti jaké-

hosi rázu dojemného a poetického, aniž odnímaly

jí vToucí její prostotu. ,,Hluboce nábožný cit lidu,''

praví djepisec, který nemže být podzírán ze zvlášt-

ní náklonnosti k Jednot, ,,vyléval se v tchto ná-

pvech, které duši zpívajícího povznášejí k Bohu.

Jako dávniý epos ani kancionály nebyly dílem jednot-

livcovým, ale tém celý národ je skládal a právem
lze tudíž tvrdit, že v tchto kancionálech obsaženy

byly djiny náboženského vývoje a posvátné po-

esie slovanského lidu na Morav. Kancionály byly

výkvtem národního života; když tento zanikl,

umlkl také onen zpv."^^)

Tyto kancionály možno rozdlit ve d^' sku-

piny. První skládány byly obyejn od biskup:
Lukáš e,29) Roh a.^O) M ach a.^i) Izrael a^^) a

Blahoslav a;^) literární a poetická jejich cena
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jest vetší nebo mciiší, ale celkem se vyznamenávají

snahou po pesnosti dogmatické; jsou to veršované

periírase katechismu, rozdlené na kapitoly, v nichž

postupn stopujeme hlavní lánky víry. Skladatelé

pedevším hledí pouit vící a hluboce proniknout

jejich ducha vdomostmi potebnými k spasení;

vda theologická nahrazuje tu dosti neúpln inspi-

raci. V druhých, které jsou obyejn bezejmenné,

podivujeme se nkdy pvabu, svžesti, ryzosti a

síle citu, jež pipomínají na nejrozkošnjší a nejdo-

jemnjší písn národní. V dob, kdy básníci povo-

laní jsoii tak prostední a tak planí, po jejich poví-

dávosti pociujeme radostné pekvapení, teme-li

tyto verše, v nichž se zrcadlí duše slovanská, tak

píitupná dojmm pírodním, tak prostá a nžná. ^*)

O tchto písních duchovních vším právem platí

slova Herderova: jsou prodchnuty prostotou a zbož-

ností, vroucností a duchem lásky bratrské, kterých

nedovedeme napodobit, protože zmizely charakte-

ristické ry.-y, které tlumoí. ^^) — A nejen v koste-

lích písn duchovní zpívány, l)3'lyf ástí samého ži-

vota vících, každá hodina denní, každá práce

mla svou píse. ,,Vaše chrámy," dí Rúdinger,

v pedmluv vnované Žerotínovi, ,,zpvem pedí
všecky ostatní. Kde možná poslouchati tak asto
písn chvál}', dík, modlitby nebo pouení?
Jaké ohromné to bohatství! Váš poslední kancionál

obsahuje 743 písní a co jich ješt nebylo nikdy uve-

íejnnol Více než jednou tolik! Celé shromáždní
zpívá a inn se úastní takto služby boží. Co v žal-

mech hebrejských zdá se nenapodobitelným, bylo

podivuhodn vystiženo v písních vašich. Hluboké
bylo mé pohnutí, když jsem je slyšel po prvé

A tyto zpvy neslýcháme jenom ve sborech \'eej-

ných, ale i v rodin, v dom vašem i druhých pán.
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pi modlitb ranní a veerní, ped jídlem a po ném."^')

astá vydání kancionál dokazuji, jaké místo

zaujímaly v život veejném i soukromém.^') Bývala
to kniha nejoblíbenjší, proto vydávána také s nej-

vtší péí. Nkterá vj^dání jsou pravými umlec-
kými díly. Kancionál flvanický z roku 1576
a t Kralický z r 1581 a 1615 jsou opravdu

slavné.^®) ale stejn proslulé jsou mnohé jiné. Minia-

tury, arabesky, iniciálky svdí o vynikajícím na-

dání. Malíství po dob úpadu se p)0vznášelo a osvo-

jujíc sob prostedky Vlachv a Nmc, zachovalo

si pece svou pvodnost. ,,Kancionály eské," píše

uený archeolog, ,,co do krásy a zdailosti obraz
v nich obsažených se vyrovnávají nejvzácnjším
toho druhu plodm, ježto knihovny a musea ve

Vídni, Mnichov, Berlín, Benátkách, Milán, Bru-

selu a Paíži chovají. Nevím však, zdali Fe kde na-

lézá tak velkolepých, ozdobn a geniáln provedených

zaátených liter, jakými se' zpvníky
naše honosí."^*) Bohatí páni eští platívali 25.000 až

30.000 zlatých za tyto vzácné exempláry.

Vedle kancionálu knihou u bratí nejvíce ítanou
bylo písmo svaté. V Cechách vyšlo již šest-

nácte peklad evangelií,*") když bratí uložili B 1 a-

hoslávovi, aby z eckého jazyka peložil N o-

v ý zákon; pracoval o nm po dlouhá léta i vy-

tvoil dílo všeckj' dívjší pokusy daleko pevyšu-
jící a jedno z nejznamenitjších jak vrností smyslu
tak lepotou slohu. *^) Starší na prosl)u knží a etných
vících podnikli i)otom peklad celé l)ible. 'Pípravy
k tomu se konaly velmi peli\: mladíci posláni do
Vittenberka a do Basileje, kde zstali po nkolik let,

aby nabyli rozmanitých \domostí, k tžké své práci

potebných. Mnozí dosáhli nej\yšších úad v Jed-

not a proslavili své jméno v literatue eské. Vy-
Denis-Vaníura, Konec samostatnosti £esk6. II. 22
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Žádali si pomoci dvou znalc hebrejštiny, proslulých

tehdáž v svt vdeckém. Nejvyšší vedení bylo

nejprve v rukou Ondeje Štefan a,^^) pozdji

Isaiáše Cibulk y*^) a Jana Eneái^ e.^*)

Zpráva o jejich zámru se rozšíila a zpsobila jisté

znepokojení mezi katolíky. Biskup olomoucký f Vi-

lém Prusinovský vymohl si od Maximiliana mandát,

kterým zapovídáno bratím tisknout nco bez vyš-

šího schválení; naízení císae Rudolfa o tiskárnách

a tiscích (1580) elilo hlavn proti bibli zamýšlené. T-
mito nesnázemi nezalekli se však bratí, ostatn oporu

jak šlechetnou tak bezpenou nalezli v panu Janu
starším z Zerotína. Bible poatá v I v a n-

i c í c h dokonena byla na Kralicích: nazývá

se dosud tím jménem. Skládala se ze š e s t i díl
tvercových, z nichž první vyšel 1579 a šestý, obsa-

hující Nový zákon, Blahoslavem peložený, roku

1593. Papír jest pevný, tisk velmi pelivý; na

okrajích zevnjších jsou poznámky, na kra-

jích vnitních odkazy na místa podobná a krátká

oznámení obsahu. Angliané teprv o pl století

pozdji se pokusili o vrný peklad písma sv.; pe-
klady Vlachv a Francouz nikterak nelze sroxTiávat

s pvodním dílem bratí, ano i peklad Lutherv
jest mnohem podízenjší; ,,málo jest ješt národ,"
velmi pravdiv dí Komenský, ,,kteíž by tak prav-

div, vlastn i jasn svaté proroky a apoštoly v svém
jazyku mluvící slyšeli."*^)

Výklad velice obsáhlý a zajímavý svdilo zna-

menité uenosti pro onu dobu; pekladatelé znají

nejen otce církevní a klassiky ecké a latinské, ale

i archeologii hebrejskou; poznámky historické a filo-

logické jsou etné a tak pesné, jak dopouštla

toho vdecká znalost tehdejší doby. Ale zárove
skladatelé nezapomínají nikdy, že první jejich po-
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vinnosti jest povznášet mysli k Bohu, a takto bible

Kralická jest vzácným pramenem zpráv o mravním
stavu spolenosti tehdejší a o pra\ cm uení Jednoty.

Forma je podivuhodná. Vytýkány sice tu a tam
nkteré odpory a poklesky, vyítáno pekladatelm,
že peložili totéž slovo textu eckého nebo hebrej-

ského slovy rznými; to však jsou jen malikosti,

kterými nikterak není oslabena cena celku. Ko-
menský právem vyslovil, že Jednota nebyla ne-

plodná, ježto zanechala svtu piklad nej-
istší kázn, bezvadných mrav a

bibli Kralickou. Katolíci sami, a rádi ob-

viovali bratry, že promnili slovo boží, spraved-

liv posuzovali toto veliké dílo. ,,Podle všech zdání,"

teme ve spise ,,Žáku" z r. 1668, jehož pvodcem byl

jesuita t Šteyr, bible Kralická ,,nad jiné eské knihy

vlastnji, pknji a pilnji vytištna byla, zpsob
jejího písma nemže se nž nad míru chváliti." Je-

suité t Constantius, Šteyr a Barner, vydávajíce pe-
klad bible pro lid katolický, erpali asto z díla bratí,

a když jejich žák, knz ádu pavlánského, Fr. F.

Procházka, chtl opravit tuto bibli svatováclavskou,

dosti prostední, piblížil se ješt více k bibli Kra-

lické a veejn uznal služby prokázané Jednotou
literatue eské. Protože se u bratí zachoval duch
demokratický a že nevyšli ze styku s lidem, svými

studiemi se neoddálili od národa, i erpali ze samých
zdroj jazyka. Byli sic i ped nimi spisovatelé, ale

od té doby se poíná teprve jazyk klassický. Bible

se stala tením všech, kn ^í i laik, pánv i podda-

ných, boháv i chudýcn jí dokládáno se neustále,

znali ji nazpamt a z ní uili se zárove poznávat

slovo boží i mluvit ist a správn esky. Psobení
bible Kralické bylo srovnáváno s vlivem bible Lu-
therovy v Nmecku; snad není tím j«šté dosti -

22*
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eno, vždy od té doby až po dnes všickni znamenití

spisovatelé eští se vzdlali v této škole.

Zdá se, že si brati byli vdomi úlohy vychova-

telské, k níž byli povoláni; jejich vlastenectví píliš

kesanské, aby bylo válené a výluné, bére s\'ou

odvetu v této íorm literární. Jejich spisovatelé

ustanovují pravidla skladby a pravopisu, oišují
a obohacují slovník a jejich zásluhou perioda nabývá
plnosti, vznešenosti a souladu ped tím neznámého.
Všickni spisovatelé jsou pímo nebo nepímo jejich

ž^ky a která jména by se mohla postavit v XVI. sto-

letí vedle jmen Blah oslava a Komen-
ského, Žerotína a Budo.vce, Skály
a Slavaty, kteí všickni byli leny Jednoty a

prošli školami bratí?

Jejich vliv nepsobí pouze na e a sloh; všecka

produkce této doby má ráz jejich ducha. Literatura

XVI. století, kde ponkud cenntší díla obrazotvor-

nosti jsou tak ídká, — vážná, rázu písného, po-

nkud chladného, nemnoho rozmanitá a hluná, ale

poctivá a písná, chtjící spíše pouit nežli pobavit —
jest odleskem vládnoucí methody a myšlenky tchto

j a n s e n i s t , kteí chtjí jen vykonávat svou

povinnost a nikoli rozvíjet své pvaby. Jejich hlavní

zásluhou literární jest pímost jejich srdce. Píší

jenom, aby dokázali nco, vyvTátili námitku, opravili

fakta nebo pipomenuli tradice.

Bratí jsouce rozptýleni, pinuceni slo^ývat se,

\ydáni udkvaství a pomhn'ám, musili být zvláš
opatrní, aby zachovali naízení svých biskup,
usnesení svých .'•yncd, památku svých muenník,
zkrátka vše, co tvoilo podstatu jejich církve; pro.to

velmi záhy mli archiv, v nmž uschovávány
byly všecky písemnosti dležité. Archiv shoel sice

r. 1546 v Litomyšli, ale byl obnoven v Ml. Boleslava
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•piinním zvlášt Jana erného a Jana
B 1 a h o s 1 a v a, i pokraováno v nm od té doby
s velikou péí. Tinácte foliant v Ochranov*^) a fo-

liant chovaný v král. museu eském jsou nejvzác-

njším pramenem pro djiny eské XVI. století. Pi-
rozená a chvály hodná byla snaha použít tohoto

materiálu: po sbratelích následovali kronikái, po

nich djepisci.*')

eská škola historická vydala na poátku XVI.
století dílo prvního ádu v Kronice pražské Bar-
toše Písae, jenž živými a svžími barvami vy-

líil soupeství Paškovo a Hlavsovo.*^) Neml však

následovníka. Knihy památné Sixta z Otters-
dorfu jsou jen sbírkou listin o odboji roku 1547.")

Od té doby djiny vypravují se jen od humanist,
kteí se snažili eštinu pizpsobit latin a události

zakrývali temnj^m závojem okázalé své rhetoriky.

Jeden spisovatel však je skvrnou této školy rozvláné
a jednotvárné, totiž povstný Václav Hájek
z L i b o a n. Djepisci nové doby odsuzují ho

písn, a jejich ne\'ole jest oprávnna: neml ani za

mák úsudku kritického a jest zodpo\'dným pvod-
cem nebo bezdným šiitelem pošetilých bájí, které

až do dnešní doby znetvoovaly djiny eské. Však
nechyblo mu nadání; jeho vypravování jest prosté,

jasné a zábavné; byl proniknut duchem starých kro-

nikáv, a je-li prašpatným vdcem, jasn osvtluje

aspo duševní a mravní stav svých vrstevník.^")

Protože nebyl podezelý z kacíství, ve dnech pro-

následování, kdy každé dílo psané jazykem eskýnj
l)ylo sebráno a spáleno, on jediný nalezl milost v o-

( ích jesuit. tenái si libovali v tomto románu,
který se hemží malebnými podrobnostmi, a jemu
náleží zásluha, že se v lidu zachovala nkterá jména
a nkteré povsti, poslední to drobty historie ná-



— 342 —

rodní, slabé svazky, které poutaly pítomnost s mi--

nulostí. Jednou z onch podivných náhod, které

nií všeliké pedvídání, stalo se, že úední historio-

graí zachoval nejasnou vzpomínku na dávné dni

samostatnosti, a jestli památka arcikací nezaniká

úpln, jakási est, ne-li zásluha o to, náleží jemu.

Tyto bezdné služby, prokázané národnosti eské,

jsou ku prospchu jeho, takže nemžeme odepít
mu dobrodiní polehujících okolností; však pi vší

dobré vli nelze spatovat djepisce v tomto kompi-
látoru nesvdomitém a nechutném.

Pravé a jediné pedstavitele historiografie eské
v XVI. století dlužno hledat v Jednot bratrské.

Nejpr\'e Matj e r v e n k a ^^) obrazotvornost i

živé a ducha pronikavého, pozdji Jan Cerný*^)
a zvlášt Jan B 1 a h o s 1 a v, ^^) okolo nhož se

utvoila opravdová škola historická, ,,jakovéž" podle

úsudku soudce nejoprávnnjšího ,,sotva na kterém

jiném míst nalézti Ize".^*) Posledním pedstavitelem

školy této, nejznámjším, ale ne nejznamenitjším

jest proslulý spisovatel, mistr Adam Daniel
z Veleslavína, veliký knihtiska

(
ti599)-^^)

Nebyl ducha vynikajícího : vtšina jeho prací jsou

vzdlání nebo peklady, a vlastní jeho díla nevyzna-

menávají se ani pv'odností ani hloubkou, a jejich slo-

žení asto bývá pochybené. Jeho kalendá histo-
rický^®)svdí spíš o pilnosti než o kritickém jeho

úsudku. ,,P o 1 i t i a h i s t o r i c a" je eské v-zd-

lání Lauterbeckova Regentenbuchu.") Ale s dklad-
nou znalostí literatur klassických spojoval duši šle-

chetnou, lásku k dobru a vytíbený vkus. Byl ste-

diskem všeho hnutí duševního za své doby : spisovatelé

nalezlivnm ochránce šlechetného a rádce bezpeného.

,,Cokoliv ueného a vdeckého vydáno bylo v Ce-

chách za vlády Rudolfa II.," praví Balbin, ,,Vele-

i
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slavinem bu sepsáno nebo peloženo neb opraveno

neb aspo vytištno bylo." Jeho vrstevníci nazývali

jej are i typografem. Zvlášt jako stilista

proslavil své jméno za této doby. Nikdo neovládal

jazyk dokonaleji, neuinil jej plnjším, zvunjším
a vznešenjším; nikdo také nemiloval ho láskou u-

pnmnjší a nepracoval horlivji asvdomitji o jeho

zdokonalení a rozšíení. ^^) Spravedlivou odmnou
služeb Jednoty jest, že spisovatelé eští v dob,
kdy literatue národní bylo souzeno zaniknout, kupí

se okolo jednoho z žák jejích, dávajíce jí takto

stkvlé svdectví vdnosti a oddanosti.

Pravými velikány v oboru písemnictví za této

doby nejsou však spisovatelé z povolání, nýbrž

mužové inu, kteí vládnou meem práv tak, jako

pérem, Václav Budovec z Budova a

Karel starší zŽerotín a, uvedeme-li jen nej-

pednjší. Jako ve správ Jednoty i tu první místo

pechází od knží k osobám svtským. Pamti a

ei Budovcovy,^^) Žerotínovy®") zápisky — zvlášt

jeho listy — jsou zajisté mén elegantní a mén pe-
liv vyhlazené nežli pedmluvy Veleslavínovy: co

však na tom, jen když eí pevnou a pesnou tlumoí
myšlenku prodchnutou vlastenectvám a várou. V je-

jich rukou spoívaly osudy národa v dobách rozhod-

ných, a jestliže podlehli okolnostem a. neblahému
ddictví nakupených chyb, jejich odvaha nebyla pe-
konána žádnou situací, aniž jejich genius pedstih-

nut; duch vlasti se vtlil v nich a jejich spisy jsou

jako závtí starých Cech. To jest poslední
odkaz Jednoty zemi, korunování
velkého hnutí duševního, které vzbudila

a kteréž událostmi bylo dsn perváno.
Vším právem slušelo by podat pehled všech

plod literárních, vyšlých z tiskáren bratí: ale oni
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nepsali pro slávu a k emu bylo by toto neúplné vy-

jmenování knih? Tato jména neznámá mizejí rychle

z pamti, nezstavujíce stopy. Jeden dojem aspo
setrvá; totiž ohromná innost Jednoty, velké její

úsilí a šlechetné ctnosti. Ze vech sekt kesanských
žádná snad nexdechla svým lenm upímnjší
lásku k povinnosti, žádná nevzbudila vdc zname-

nitjších. Co jim chybí? — Bh zahrnul je svými

dary, rozumem, vzdláním, odvahou i výmluvností.

Žádné sobectví nekalí jejich innost, žádná nízká

snaha nekazí jejich program. A pece podlehli. —
Pro? eho bylo by jim ješt bývalo teba, aby do-

sáhli vítzství?

Zajisté pišli píliš pozd, boj byl již pokroil

píliš — a velmi nešastn, mravní síly zem byly

znieny; podlehli osudné minulosti, a chyby jejich

otc padly na n a zdrtily je. — Nežalujme však

hned píliš na nemravnost osudu! V jejich pádu
i na n spadá ást zodpovdnosti. Podlehli z téhož

dvodu, kterýž vždycky bránil Jednot získat vt-
šinu národa. Nech se na venek mnila jakkoli,

pece zstávala dílem Chelického; zavrhla sice jeho

dogmata, ale zachovala jeho ducha; jako v prvních

letech ideálem tchto v duchu a v pravd pravých
žák Kristových bylo následovat píkladu apoštol-

ského, života evangelického. Pro bychom se divili

tomu? Zda nebylo to podstatou jejich bytosti a zda

dnes rozeznali bychom Jednotu jinak od rzných
sekt protestantských? — Pro bychom litovali toho?

Není-li tu pramen všech jejich ctností?

Však i jejich slabosti a pádu. — Byli vyhnanci

tu na zemi, a pravou jejich vlastí byla domovina
píští. Skutenost vcí urážela jejich svdomí, sta-

rosti svtské zdály se jim zbyteným rozilováním,

které je odvracelo od myšlenek vných, pouze
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opravdových; jejich poslušnost evangelia ochro-

rnovala jejich odvahu a zstavovala jim nadení jen

pro muedlnictví. Ve vcech jak víry tak i politiky

se nezbavují nikdy jakés; nepokojné plachosti.

Myšlenka spasení je trápí, i strachují se, aby ne-

poskvrnili svých duší dobrodružstvím. Po dlouhém
úsilí pemohli sice hrzu, kterou vzbuzovala v nich

vyšší studia, ale nikdy se nepovznášejí k ideálu vd
a umní, nerozumjí nezištnému zkoumání pravdy

a krásy. Mají proslulé stilisty, znamenité historiky,

uené theology; ale nemají vynikajících filosof, ani

nadšených básník. Jejich spisovatelé jsou svdo-
mití, poctiví, zalíbíme si je, mají nadání rozsáhlé,

ale cítíme, jak jest obmezeno: vážnost a oddanost

nikdy se nepovznášejí až k obdivu. Neznají oklik,

ale také ne vzletu. Poslední v ad velikán jejich

a ne nejmenší, Komenský, jest uitel opravdu

podivuhodný. Paedagog — hle, poslední synthesa

Jednoty. Jeho práce hojné, zajímavé, pozoruhodné

pro jeho dobu, v nichž se jeví duše upímná, šle-

chetná, osvícená a milostná, pece zarážejí nás stále:

Cteme-li je, porozumíme hnvu a odporu Erasmovu
proti onm reformovaným, kteí pod záminkou vy-

svobození duší ze jha papežského pekovávali železo

polou spotebované. Bylo by kiklavou nespra-

xedlností pirovnávat l^ratry k jesuitm, vznešenou

a pímou jejich mravouku ke všední obratnosti tchto;

a pece co obojí pijali z humanismu? — Pedevším
formule. Nevím sám, zda vítzství Jednoty, ali

bylo možné, nebylo by zhoub)nji psobilo na pokrok

rozumový nežli vítzství katolicismu. Nikde za-

ujatost theologická se nejevi zejmji nežli u Ko-
menského. On chce své žáky uinit hodnjšími ži-

vota píštího, k nmuž tento jest jen trapnou pí-

pravou. Obává se dokonce, že se tení starých
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klassik protiví duchu evangelia, a navrhuje, aby se

uilo latin z knih kesanských, sepsaných v tom
smru. ,,Však pak dítkám knížecím," praví, ,,za

uitele nedávají fatká, šašku, kratochvilník a

podobných lekkých lidí, ale osoby vážné, vzácné,

moudré, ctnostné. A máme my dMicm výsosti,

Kristovým bratíkm, za vdce dávati oplzlého

šaška PÍ auta? neistého sodomáe Ovidia? bezbož-

ného neznaboha Luciana, žertovného kejklíe Dio-

genesa? slepého šermíe Aristotelesa, básnivého

rhapsoda Plinia? chlubného Cicerona? . . . Jest prý

veliká v knihách mudrc\", eníkv, básníkv slo-

žena moudrost. Odpovídám: Hodni jsou oslepení,

kdo od svtla odvracejí oi ... U Boha toliko pravé

jest svtlo ... v písmích sám svta pán o svých

skutcích \-elebná tajemství vynáší a z nejhlubších

vnitností všech viditelných a neviditelných tvor
základy odkrývá." — Na námitku, že písmo nás

filosofii neuí, než pro theologii dáno jest, odpovídá:

,,Studnice moudrosti jest slovo Boha na výsostech

pebý\'ajícího. (Sir. i, 5.) Pravá filosofie nic není,

než známost pravá Boha a všech skutk jeho, kteráž

nikdež jinde krom v písmích dokonale se neped-
kládá. Což z nemalé ástky Joh. Henr. Alstedius*^)

ve svém Triumphus biblicus ukázal, kdež základy

všelikých umní a vd moudrýxh z samé biblí vy-

vedl. "^2) — Ba neukázal, Komenský se mýlí; není

pravda, že vda nemá jiného cíle než hledat všude

stopy boží. Snižujeme a zapíráme, jakmile uží-

váme jí jen jakožto nástroje. ^^)

A práv jako vda i život má cenu vnitní, a

bratí nepoznali toho. U Komenského pevládá tichá

nadje, že brzo spoine v klidu Hospodinov. Jeho

zbožnost, dí Criegern, není ani lutheránská ani kal-

vinská, spíše se kloní k tomu, co nazýváme quie-
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tismem.") Bratím život jest povinností a nikoli ra-

dostí; boj zde na zemi jest podmínkou odmny píští.

— Však k ovládání svta teba jest se povznášet

nad nj a nikoliv se odcizovat jemu a k podmaování
duší nestaí pouhá ctnost, nespojuje-li se s nkterou
ctižádostí a s velikou dvrou a odvahou. Brati
podle svého obrazu utvoili si Boha, jenž náru ot-

víral }idem dobré vle; ale v písm jest Bh boje a

svtla, a na tohoto neodvážili se pohlédnout skrze

blesliy, jimiž jest obklopen.

Bratí, jsouce seslabeni již touto oddanou malo-

myslností a tajným odporem hájit zbraní svtskou
vci nebeské, byli ješt sklíeni nedvrou, kterou

cítili kolem sebe a která se posílila novou promnou
dogmatickou v Jednot. Po dob lutheránské do-

stali se nyní do období kalvímkho. Od poátku
byvše vábeni k západním reformovaným okolnostmi

zevnjšími, jednoduchostí obadu, písnou kázní,

demokratickým zízením církví, znenáhla pijímali

vtšinu nauk ženevských, zvláš o svátosti oltání:

tou práv se rznily mezi sebou jednotlivé sekty pro-

testantské. Staré žaloby proti pikartm, jež se d-
dily pokolení od pokolení, staly se takto pravdivými,

a napíšt nebylo možno žádné shody upímné mezi

nimi a vtšinou pokrokové strany eské . Cítili to,

a jejich opatrnost vzrstala. Bylo to neštstí veliké

pro n, veliké také pro celý voj protestant eských:

byl jako bez hlavy, nesmiitelným rozrznním jsa

oddlen od muž, kteí vším byli ustanoveni k ve-

dení jeho.

Zda na míst bratí v lutheránech nalezne vdce
potebné? — Šastná byla jejich propaganda. Po-
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sloužil jim výsledek snmu roku 1575, teba nedost

uspokojivý. Na zprávu o ústupcích císaových lho-

stejní a bázliví dali se pohnout k odtržení se od kon-
sistoe a práv k lutheránm pistupuvali skoro

všickni odpadlíci od utraquismu. — Nejprve páni.

Ale jejich pestup lirzo zpsobil obrácení i jejich

poddaných.

Jestliže tito váhali, páni mli neodolatelné

prostedky pesvdivé.
,,
Jakého nál)oženství jest

pán, takového i poddaní", bylo zákonem toho asu
a vyšší stavové, kteíž odporovali, když od krále

byl jim vnucován, bez rozpakv ukládali jej svým
poddaným. Z dosti etných stížností poddaného lidu

lze soudit, že svobcda svdomí v XVI. století byla

jen prázdným slovem, jedním z onch hesel, jež stra-

ny píší na svj prapor a na nž zapomínají hned po
bitv. Tu a tam knží katolití byli vypuzeni nebo

týráni; stížnosti arcibiskupov)' nebo rozkazy pa-

novníkovy byly jim ochranovi jen velmi nedosta-

tenou.®^) Z jednoho píkladu poznáme postupování

pánv a duševní stav té doby.

V hrabství Kladském jakýsi Jáchym Schmidt

chtl pinutit sedláky Konigshainské, aby se stali

lutherány: ti však odmítli s velikou rozhodností;

odbojníci byli zbaveni úadu konšelského, biti ho-

lemi a uvrženi do vzení. Když nkteí zemeli, bylo

zakázáno pohbít jejich tla do zem posvcené.

Probošt eholních kanovník sv. Augustina v Klad-

sku chtl zakroit a poslové jeho prosili Schmidta,

aby pro náboženství neutiskoval více tchto ubo-

žák, ,,nejsa ani za biskupa ani za probošta od J.

M. C. ustanoven". — Jsme katolíky, kieli sedláci,

nevíme jinak, než jako naše hlava a ddiný pán,

císa, ví. — ,,AjI" odpovdl Schmidt rozzuený,

..a kdyby císae ert vzal. také byste pak chtli



s ním do pekla jeti?" — Kazatel lutheránský se

vmísil v hádku svým hlasem kárajícím.
,
.Kristus,

Kristus jest hlava naše, nikoli císa." Sedláci byli

vrženi do vzení ješt tužšího a nebyli propuštni na

svol)odu drive, než odprisáhli katolictví.^") — A to

se dalo na panství královském. A tento Schmidt byl

císaským úedníkem!
Katolíci rozhlašovali hlun taková nemilá po-

horšení' jakási báj se poala šíit mezi nimi: lid prý

tajn je stále oddán staré své \íe, která byla po-

tlaena od jeho pán. — ,,Lid jest výborný," píše

íará oujezdecký. — ,,Vaše Eminencí," píše druhý,

,,neuvili byste, jak lid zdejší je pobožný a katolický.

V skutenosti teba mnoho odíst. Tentýž fará

oujezdecký vidí se opuštným ode všech svých osad-

ník: ,,tento lid nezvedený, puzený zuivou náklon-

ností ke knžím rozkolnickým a ke vši svobod"
upouští od obadv úedních a hrne se na kázaní n-
jakého tkalce; fará udává vc úadu mstskému:
vysmáli se mu, konšelé práv pivolali knze kací-

ského. Lesník pán Berkv neplatí desátek a o vel-

konocích s rodinou a eládkou nešel do farního

chrámu k sv. pijímání, nýbrž k onomu tkalci, kam
posílal i jiné osadníky.^')— Cedni stížnosti na útisky

sedlákv odsouzených ke kacíství pispívaly hlavn
k udržení horlivosti katolík bojujících; pozdji

chtli tím omluvit svou odvetu. Zatím malý \'oj v-
ící se drobil rychle. I když pipustíme upímnou
oddanost poddaného l'du k církvi ímské, jeho odpor

neml vytrvalosti ani významu politického, kdežto

v stavícli vyšších pomr rychle se mnil v prospch
lutlicrán. Nelze zajisté do slova vit prohlášení

nejv. purkrabí Adima ze Šternberka, jenž na snme
roku 1609 žádal záruk pro katolíky, protože ,,na

jednu osobu pod jednou dobe se nachází ticet osob
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pod oboji." íslice úadní ukazují aspo, že jen

tvrtina stavu panského byla ješt katolická a sotva

trnáctina stavu rytíského. V ostatním národ ka-

tolíci, kteí po dlouhý as tvoili tetinu obyvatel-

stva, pedstavovali brzo jen desítinu nebo dokonce
patnáctinu. ^^)

Na neštstí tato íselná pednost lutherán pe-
vážena byla velikou prostedností mravní. I tam,

kde nebylo potebí žádného násilí k zavedení víry

evangelické, páni zajisté ani nepomyslili na to, aby
se potázali díve se svými poddanými. Z toho po-

cházelo dvojí zlo. Nešetením práv poddaných se

zpsobuje u pán jakýs úpadek duševní: kdo nešetí

svdomí druhého, levn zaprodává své, kdož u v-
cech víry se utíká k moci, pipouští do jisté míry
oprávnnost podobné soustavy a vydává se odvet.

Z pán vtšina pestoupila z pohnutek hmotných,

ale prospchy se protiví obtem, a ve chvíli rozhod-

ného boje ochromily odpor. Sedláci v pípad nej-

píznivjším zachovali si odvahu toliko trpnou; je-

jich resignace, asto hrdinská po porážce, nemohla
ji pedejít. Ostatn lutheráni nemli ani organisace

ani vyznání ani opravdového knžstva. Protože

každý šlechtic hledl spíše využitkovat výhod refor-

mace nežli zabezpeit vítzství svých idejí, zanedbali

obnovit a dokonit dílo navržené roku 1575. Farái

nemli nijakého vlivu, asto žádné mravní hodnoty,

a jednota víry nebyla chránna žádnou autoritou.

Zlo bylo by prostední, kdyby z toho zmatku
byla se vybavila idea snášelivosti; na Morav, kde

rozkol byl tak veliký a sekty ješt etnjší, snmy
piznávaly každému právo starat se o spasení podle

svého zpsobu a v nenávisti mly toliko pronásle-

dovatele. V Cechách nešastným odporem víra,

ím mén opravdová, tím byla výlunjší: lhostejnost
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se tu dávala v utiskování. Byl to skoro nevyhnu-

telný následek zpsobu, jak se tu rozvíjela reformace,

a povahy feudální, jakou pijala. Páním stav bylo

náboženství státní, to jest jedno z onch nál)oženství,

k nimž náklonnost pedevším jest objektivní a jež se

vykonávají s jistým skepticismem, jež se však ráda

ukládají druhým. Tžko je pedstavit si vtší rozdíl

naproti bratím. Tito bj^li plaší a hrdinní, zatvrzelí

a pokorní; lutheráni naopak vlažní a výluní, násilní

a náchylní k slabostem; první žili jen z povinnosti,

a jejich innost byla proto mén smlá a mén plodná;

druzí, zavrhujíce ideu povinnosti, potlaovali jednu

z podmínek potebných k životu; celkem obojí byli

neschopni dobýt svta, jedni proto, že mu byli píliš

cizí, druzí proto, že mu byli píliš poddáni.

Vážnost okolností mohla vzbudit pozornost pro-

testant: však se zdálo, že nepozorují boui na ob-

zoru se stahující. Katolická reakce evropská, okolo

roku 1575*^) na chvíli perušená, dávala se na nový
postup. Ve Francii, v Nmecku, v Polsku, evange-

líci pozbývali pdy; všecky nové jejich pokusy
o propagandu zmaeny nešastn; v zemích, kde se

jejich moc zdála nejpevnjší, byla oslabena náhlými

otesy a nkdy i vyvrácena. Obráncové moci papež-

ské, jsouce unášeni svými úspchy, zdvojuásobovali

své úsilí. Nauky nejnásilnjší vítzily. Sixt V. do-

sedl na stolec sv. Petra (1585—1590). Ve vcech víry,

psal Justus Lipse, nelze dopouštt ani milosti ani

shovívavosti; pravou shovívavostí jest nemít žádné,

pro spasení nmoha lidí teba ochotn obtovat n-
které. — Doktoi telidejší vtšinou schvalo\'ali

takové vývody. Zbožností potlaena lidskost. Boj
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byl veden soustavné, podle plánu dív ustanoveného

;

jesuité jsouce rozvíeni všudy a podivuhodné zpra-

veni o všem, ovládali pole válené, zdržovali a vrhali

voje, urovali místo, jehož teba dobýt, protože bylo

klíem k celému postavení. Zatím budoucnost ka-

tolicismu zá\isela na výsledku událostí v Rakousku:
kdyby se tu kacíi udrželi, všeliká nadje byla by
zmaena a celá Evropa snad ztracena pro moc pa-

pežskou. Proto sotva že umel Maximilian, církev

snažila se zmocnit území ztraceného. V Horních a

Dolních Rakousích protestante byli \'ypuzeni z mst
královských a ohrožováni na statcích šlechtických;

v zemích, jež Ferdinand odkázal nejmladšímu svému
bynu Karlovi, v Štyrsku, Korutanech a Krajin,
kacíství, na chvíli vítzné, rychle bj^lo zatlaeno,

jakmile žák jesuit Ferd nand štýrský dosáhl moci. '")

Kruh se svíral kolem Cech, jež byly nejstarším a nej-

nebezpenjším stediskem opposice. Jesuité cítili již

dosti síly, aby poali s útokem na této stran. Šastné
pekavše vlái ' Maximilianovu, oekávali stk\é-

lého vítzstW od panování Rudolfova.'^)

Jejich horlivost nesla již ovoce. Roku 1588 mli
již 500 žák, o deset let pozdji 700. Oteveli nov^é

koleje v Krumlov (1584), v Chomoutov
(1589), v Jindichov Hradci (1592) a

v Kladsku (1597). Tovaryšstvo mlo dv^ st
len v Cechách, vesms inných, zbožných a po-

slušných. Rozšiovali své missie, mli své uence a

polemisty. Za vedení výteného toho štábu znova se

zizovaly neetné ješt voje katolické: knží byli lépe

voleni, lépe vzdláváni a v své povinnosti udržováni

písnou bdlostí. Ve válce, ekl proslulý myslitel

naší doby, vítzství vždy pipadá tomu, kdo si ho

peje nejvroucnji. Jesuité lutherány pedstihovali

nesmiitelným svým pesvdením a nezvratnou
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oddaností práv tak, jako nad bratry vynikali svou

smlostí a obratností politickou.

Katolíkm jesuité pinesli to, co až posud jim

chyblo nejvíce. Vzácnou jejich pedností bylo, že

se neoddávali illusím. Velice záhy vystihli nkteré
své nezdary; nepomýšleli více na obracování lidu.

Král byl jim pízniv; doufali, že jeho zbožnost bude

úinná, ale velmi rychle posoudili jej podle jeho ceny:

jeho oddanost mla své slabosti, a ostatn jeho moc
byla obmezena privilegiemi stav. Tito právn za-

vedli reformaci a byli nejnebezpenjšími jejími

ochránci a jimi zrovna chtli ji zniit. Veejné právo

inilo z nich ve vcech víry neobmezené pány nad
jejich poddanými: pro by neužili proti protestan-

tm zvyk, které jim prospívaly až posud?

Jesuité p^ede vším se snažili získat jistý poet
pán, stásli lhostejnost onch stav katolických,

jichž víra platonická neten pihlížela k úchvatm
kacíství. Jimi doufali zabrat opt jednu ást krá-

lovství, sv5'mi pívrženci obsadit místa nejdleži-

tjší a ovládnout nejvyšší úady zemské; potom teprv

odhalí své plány, které dív odkryté byly by snad vy-

volaly pozdvižení všeobecné a zpsobily konenou
zkázu katolictví eského.

Nejdíve získali ženy. Od nastoupení Habsbur-
k asté byly styky s cizinou, a páni asto se ženili

v Itálii nabo ve Španlích: nejvyšší kanclé Vratislav

z Pernšteina pojal za manželku Španlku Marii ze

slavného rodu Manriquez de Lara. Jan z Pernšteina

jednu z píbuzných Mariiných; Adam z Hradce, Vi-

lém z Rosenberka a ješt mnoho jiných za ženy mli
cizinky. Tyto Španlky a Vlasky, vychované v cit-

livé zbožnosti mystické, byly znamení 1 V mi pomocni-
cemi jesuit, kteíž obratn posilovali jejich fana-

tism. I móda se pidružila k tomu. Marie Manriquez

Dvíls-Vaniura, Koaec lamaetatnotti 6Mké. II. 23
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pedcházela píkladem: brzo zaínají opt processí —
pou i a obady, pi kterých se náboženství stkvje
a rozncuje. Nad dary nebo mrtvení píjemnjší
jest Pánu obrácení kací: duchovní pipomínají to

svým kajícnicím, a manželové neodpírají valn tomu-
to nžnému a obratnému nátlaku. Ostatn co po-

hnutek psobí na n: píze dvora, odveta za pokoení
odvká, povznesení moci na jejich panstvích. Kato-
líci zajisté jsou stále jen slabou menšinou, ale jejich

malý poet íselný z ásti je pevážen jejich sjedno-

ceností a stkvlým postavením, jaké zaujímají. Od
té doby vtšina vzácných rod historických oddána
jest jesuitm ; Rosenberkové, Lobkovicové, Hradetí,
Pernšteinov — jmenujeme-li jen nejslavnjší a nej-

bohatší — povolávají je na své statky, zavírají školy

kacíské, v^^hánjí knze lutheránské, zapovídají

obady bratrské.'^)

Pemna duševní se jeví ve výtených stycích,

jež se tvoí mezi šlechtou a arcibiskupem. Páni se

dožadují jeho rady, poslouchají jeho pok5m, iní

opatení, aby se jejich statky nedostaly do rukou

kací. Když Volf Chanovský z Dlouhé Vsi roku

1584 pijímá svcení na knžství, nejvyšší purkrabí

pražský Vilém z Rosenberka zvláštním listem žádá

arcibiskupa, aby odroil první mši nového knze,
ježto chce jí být pítomen s nkolika svými páteli.'^)

Roku 1588 arcibiskup Medek penáší do Prahy
ostatky sv. Prokopa, a staré msto husitské vidí krá-

et za reliquiáem svtcovým dlouhý prvod uroze-

ných kajícník.'*)

Okolo roku 1584 pípravné práce jsou skoneny
Jesuité, jsouce chránni vládou a nejbohatší a nej-

váženjší stranou v^šší šlechty, cítí se konen dosti

silnými, aby mohli oteven elit svým nepátelm.
Když se toho asu stavové znova domáhají na králi
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prá\'a osazovat konsisto, Rudni í odpovídá úsmšn
a hned potom obnovuje staré mandáty proti pikar-

tm (31. ervence 1584). Pohnutí jest veliké, evan-

gelíci v rozhodnutí králov \'idí prohlášení války a

chystají se k obrané. Na snme roku 1585 mluví
stavu rytíského fVilém z Málo víc, smlý
zeman bratrský, zejmé vyhrožoval odbojem.

Potom náhle nové upokojení. — Stavové pro-

testantští byli povahy bázlivé a mli zdravý strach

z následk možného odboje. Dokud nepovstane mezi

nimi vdce, který by je pinutil k tomu, dotud byla

nadje, že se jejich nespokojenost projeví jen slovy.

A nejasn tušili léky jim strojené, zdráhali se uznat,

že jejich vc je spolená s vcí Jednoty bratrské a

stavu mstského. Prese všecky opravy Ferdinanda I.

a prese všecken pokrok moci královské od doby na-

stolení Habsburk zízení pevné správy zemské bylo

ješt v poátcích. Úadové mstští a tím spíše vyšší

stavové odpírali vykonávat rozkazy panovníkovy.

když byly jim nepíjemné; ostatn z hodnostá
královských mnozí, zvlášt nižší úedníci, páli no-

vým ideám. K emu byl by tudíž odboj? Pouhou
liknavostí všeliká naízení královská mohla být pi-

vedena na zmar: nad to Rudolf, a byl horlivý ka-

tolík, té chvíle neprovádl svých zámr s velikou

vytrvalostí; uspokojil své svdomí, vydav nálezy

proti kacíMm, i svou lhostejnost, zapomínaje na n,,

jakmile byly prohlášeny. Jesuité, kteí prohlédli

ho dobe, neusilovali nijak, aby se pevn spojili s ta-

kovým náelníkem.
Práv asi v tuto dobu smrt odala jim nejpednjší

jejich pívTŽence.'^) — Zesnuli v as; jejich zbožnost

mla své chvíle slabosti; jsouce jen ochránci jesuitv

a nikoli jejich žáky, nenáleželi ke škole novokatolické,

byli píliš mimi, píliš prodchnuti starými tradicemi,

23'
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píliš žárliv stehli samostatnosti národní, s dru-

hými stavy byli spojeni svazky píliš pevnými a píliš

etnými, aby se stali kdy poslušnými nástroji nesmí-
livé politiky. K tomuto dílu krve a železa teba bylo
duší spracováných od nejútlejšího mládí, v nichž

dovedná káze byla by zniila všelikou snahu po
svobod a všeliké hnutí vlastenecké. Nkolik let>u-

plynulo, než práce se ujal nový dorost, píští to po-

mocníci Ferdinanda II.: M a r t i n i c o v é, L o b-

kovicové, Slavatové. Zatím osud se ml
nepátelsky ke katolíkm. Bratr a ddic pana Vi-

léma z Rosenberka Petr V o k, poslední len to-

hoto starožitného rodu, byv získán svou manželkou
Kateinou z Ludanic, pestoupil k Jednot a bratím
pomoc pinášel svým bohatsvím, jež vynikalo nad
královské, a svým jménem, jehož všickni Cechové
vážili si již od staletí.'^) Jeden z nejpednjších vdc
katolických pan Jií z Lobkovic, velmi o-

bratný, ale lakomý, nepokojný a nesvdomitý, byv za-

pleten v nebezpené pikle, byl zbaven svého úadu,")
a upomínka na tuto nemilou píhodu zanechala v ne-

pokojné mysli Rudolfov temné podezení, které se

po nkolika letech zmnilo v chorobnou nenávist

mnichv a knží. V cizin štstí pálo protestantm,
a hvzda Filipa II. bledla ped hvzdou Jindicha IV.

Po patnácte let jesuité se spokojují opatrným vy-

káváním; ob strany byly na stráži: žádná neod-

zbrojovala; nikdo nevil v mír, a klid zbraní porušo-

ván byl náhíými pepady a nájezdy na pdu nepá-
telskou; nebylo to nepodobno pímím Uhr s Turky
jimiž nebyly staveny ani útoky ani vpády, ale zame-
zovány jen veliké výpravy válené.

S novým stoletím poíná nová doba válená:
tentokrát je to útok rozhodný: ,,Léta 1600," praví

Slavata v svých Pamtech, ,,Zdenk Popel z Lob-
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kovic za nejvyššího kanclée království eského byl

dosazen; jakožto pán velice horlivý u víe katolické

všelijak se snažil, aby víru svatou katolickou v témž

království mohl promovárovati."'^) Jsa spoután ts-
nými svazky rodinnými s vyslanci španlským a

ímským v službu katolicismu dal nejlepší své

schopnosti a vliv, jejž si zjednal u panovníka osvd-
enou vrnosti a nezlomnou vlí. Vysoký, svží
pleti, oí temn modrých s knírem a kozí bradkou

jak se nosila tehdáž, choval se jako pravý hidalgo,

kdežto v skutku byl náruživcem vychovaným ve

škole španlské. Jsa vzdlán a hovoe plynn esky,
nmecky, latinsky, a španlsky, vynikal nad druhé

rádce pedností, jakou dává fixní idea. Ne snad že

by jeho fanatism vyluoval opatrnost, ale s hrzou
odmítal všelikou myšlenku upímného narovnání

s bludem a nelekal se nieho, aby zhubil jej. Prote-

stante nenávidli ho a báli se ho; prohlašovali jej za

,,nepitele pokoje", všemožn hledli se ho zbavit,

obviovali jej z prone\ry: — marn. Ve všech

chvílích rozhodných se setkáváme s pe\'ážným jeho

vlivem: nechce spolu podepsat majestát královský,

vynucený evangelíky na Rudolfovi, a jest nejilejší

a nejobratnjší jednatel pi volb Ferdinanda II.

Když pipomínáno mu, že Matyáš obnovil pokoj

v Horních a Dolních Rakousích politikou smílivou,

pokril rameny: jestliže Mat3'áš otvírá svým podda-

ným cestu do pekla, pkný to vru píklad by se na-

vrhoval Rudolfovi I S povinností se nesmlouváme, a

první povinnosti panovníkovou jest hájit pravdy;

zda zástupce a služebník boží smí zradit svého pána?
Vedle nho dva muži vedli k útoku stranu ka-

tolickou, Martinic a Slavata. Jaroslav Boita
z Martinic pocházel z \'elmi staré a slavné ro-

diny, která se nikdy neoddlila od Rima. Jeho jmní
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nebylo veliké, i nemohl mnoho ztratit, ale všecko
získat pevratem: nesluší podzírat jeho upímnost,
ale duše lovka je nevyzpytatelná: šfasten ten, jehož

je království nebeské; všecko ostatní bohatství bude
mu dáno pídavkem! Vilém SI a vata z Chlu-
mu a Košumberka naopak náležel k rodin
pející Jednot.'^) Jeho pestoupení ke katolictví je

zajímavé, protože zahrnuje rzné pohnutky a jemné
vlivy, jimiž se vysvtluje odpadnutí dosti znaného
potu protestant za této doby: píklad nejbohatších

a nejmocnjších pán v zemi, nadje vznešeného
satku, pání dostat se na blízko králi, trochu po-

hrdání šlechtického s bratry, kteí ,,byli lidé sprostní,

neuení a na vtším díle emeslní", nejisté tušení

malomoci Jednoty, která nemohouc získat vtšinu
jest jen živlem roztržky a oslabení. Jesuité pi ilé

a stálé své bdlosti uhodli zápas tohoto svdomí,
které chtlo být jen pesvdeno, pinášeli zvláštní

dvody, dostatené, aby se odpadnutí nezdálo tak

hanebn vypotené. Mínní veejné neporozumlo
úplnzmn a velice pohnut obvinilo Slavatu (1597),

že toužil hlavn po statcích bohatého rodu pán
z Hradce, jichž ddiku Lucii Otilii skuten pojal

za manželku. Slavata sepsal obranu svého chování

a vydal se na cesty, ponechávaje vášním asu, aby
se utišily. Podezení, jehož pedmtem se stal, bylo

mu kruté, zajisté proto, že nebylo docela nepravdivé;

tudíž hnval se dlouhý as a když se vrátil do Cech,

kde bohatství ženy a píze králova získaly mu brzo

velký vliv, v svém chování vedle houževného ducha,

pirozen nezlomného, neustále byl o\-ládán my-
šlenkou odvety. V jeho politice práv tak jako v Mar-
tinicov jest ást ctižádosti, ím se vysvtluje, pro
nenávist jejich protivník mísí se s trochou pohrdání:

prolévá-li kdo krev v potocích a vrhá \'last v propast
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bídy, nesmí koistit z toho, chce-li dojít, ne-li od-

puštní, aspo shovívavosti historie.

A pohnutky vedoucí Martinice a Slavatu jsou

zajisté složitjší nežli Lobkovicovy, obojí pedsta-

vují nastoupení nové školy; papežové konen na-

lezli v nich nástroje podle svého pání. Páni tito ne-

znali než církev; kdyby k vyhubení kacíství bylo

teba zahubit Cechy, uinili by tak bez milosrden-

ství a bez výitek. Až dosud katolíci byli vlastenci

a šlechtici, kteí nemínili zaprodávat ani samostat-

nost zem ani vlastní své výsady, pi vší upímnosti

oddanost jejich k ímu mla jisté meze. Za této doby
byli ješt zastoupeni v rad královské osobami mír-

njšími, které se lekaly zuivosti svých druh; ku p,
nejv. purkrabí, velice pobožný Adam ze Štern-
berka, protivil se, aby svobody zemské byly za-

dávány, hájil výsad stavv a práv panovníkových.

Chování tchto politik bylo pedmtem po-

horšení stran horlivjší; všeliké ohledy zdály se jim

zpozdilostí a všeliká snášelivost zloinem. 8") Roku
1609, kdy se rokovalo o majestátu, katolíci se dlí
na dv strany, a jejich názory jsou významné:
Martinic a Slavata s kancléem Zdekem z Lobkovic
upírají králi právo pijímat žádost snmu: ve vcech
církevních králi nepísluší zakroovat, jenom papeži

náleží tato moc. Této nesmílivosti ultramontanské

diví se Šternberk: pipomíná pedchozí události,

dokazuje, že ,,králové eští s stavy na snme shro-

máždnými tu moc mli a mají, u vcech duchovních
tak jednati a povolovati, jako u vcech svtských
a politických." S hlediska historického these jeho

nemže být popírána, ale logika jest na stran jeho

odprc, taktéž duch asu; církev znovuzízená vy-

žaduje na svých služebnících poslušnost bezvými-
nenou a víru nebojácnou. Minula doba úmluv a
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vytáek, a politikové mimodk jsou strhováni ve vír

reakcionáský.

Ze se mladé pokolení chápalo vcí státních, po-

znává se vzpružením horlivosti katolické: nové chrá-

my se pozvedají, rzné kláštery zakládají: brzo po-

ínají též písné kroky proti protestantm. V pra-

menech této doby plno je zpráv o násilnostech pán
katolických proti jejich poddaným: bijí je, násilím

cpou jim hostii do úst, štvou psy na sedláky, kteí
nechtjí do kostela. V tchto žalobách sluSí zajisté

piíst velikou ást na vrub povsti; vSak svdectví
úední nezsta\nijí žádné pochybnosti o skuteném
pronásledování. Martinic udluje dosti rozsáhlé vý-

sady mstu svému Muncifaji, klade však za pod-

mínku, že nikdy nepijme kacíe mezi své obyva-

tele; kdo aspo jednou za rok nebude pijímat pod
jednou zpsobou, bude vyhnán a jeho statky zaba-

veny: tetina pipadne mstu, druhá pánu, a zbytek

se odevzdá odsouzenému na cestu. 8^) — V Jindi-
chov Hradci katolíci byli u vtšin, co se ^'ysvtli

snadno vlivem vrchnosti katolické, ale rozkolníci

žili tu v pokoji; pod obojí mli tu knze svého a

nebylo-li ho, chodili \'ykonávat svou pobožnost do
jiné osady; nikdo nekáral jich proto, i dopáváno
jim pohbu v zemi posvcené. V obci bylo také n-
kolik bratí, a i tito se tšili z plného pokoje. Ke
konci století nastává náhlý obrat. R. 1592 nejvyšší

purkrabí zemský pan Adam z Hradce žádal jesuit,

aby v mst jeho založili kollej, jež vysvcena byla

roku 1595. Jeho syn Jáchym Oldich k návodu je-

jich a na radu | dkana Brosia horliv jme se obno-

vovat víru katolickou. Každá vrchnost jest povinna,

praví naízení ^'ydané od nho, zvelebovat a rozmno-
žovat est a chválu boží, co se nemže stát bez svor-

nosti a jednoty u víe; proto pi poátku panování
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jeho nic nezdá se mu žádostivjším a vdnjším,
než se postarat o to, aby ,,u víe roztržitosti, ád
církevních potupení, a tu v náboženství ulevení"

pítrž uinna a jak za jeho pedk bývalo, zase

jednomyslnost u víe a pobožná horlivost zavedena

byla.^-) Následuje celá ada pedpis: obyvatelé ne-

mají se utíkat ke knžím cizím; ádné knžstvo bude
podávat svátost oltání pod obojí zpsobou tm.
kdo požádají toho; není tudíž nijaké záminky hledat

jinde pomoci náboženské a správy, ke které pouze

ádní sluhové církve jsou oprávnni. Kdokoli zeme
bez pijetí svátosti posledního pomazání a svatého

pijímání od knze pravovrného, nebude pohben
na hbitov mstském. V nedli a ve dni svátení
po as kázaní a služeb božích, krmy zstanou u-

zaveny a pod pokutou penžitou je zakázáno pro-

dávat a pracovat: pokuty 5 kop groš es. a osm
dní vzení dostane se tm, kdo by se úastnili ob-

ad cizích. Všickni obyvatelé budou povinni ob-

covat službám božím katolickým a chodit na pro-

cessí; pi prvodu božího tla konšelé pjdou s ho-

ícími svícemi v rukou; mšané ped domy, vedlo

nichž jde processí s velebnou svátostí, vj^staví máje,

postelou trávy, hoící svíce postaví za okna. domy
podle možnosti ozdobí a eládce a všem, kdo z-
stanou doma, písn zakáží všelikou svévolnost a

všetenost. Kdykoli nov vysvcený knz pijde
do msta, konšelé pod pokutou kopy groš míš.

sejdou se na fae, doprovodí ho do kostela na neš-

pory, na zej tí budou pítomni nové mši a vykonají

ofru. Konšelm písluší pée, aby naízení tchto
bylo posloucháno. Nikdo se neusadí v mst bez svo-

lení vrchnosti -a dokud ped dkanem nevyzná s/é

víry. A ponvadž na dobrém v-edení dítek a mlá-

deže mnoho záleží, bylo rodim a poruníkim pís-
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nými tresty pikázáno, aby dtí ,,do žádn5''ch škol

uení nového mimo kollej zdejší aneb jinší ka-

tolické školy nedávali."

S nkterými zmnami, jen povahou vrchnosti

zpsobenými, podobné vci se djí tehdáž na všech

panstvích katolických. — Takové skutky neodpo-
rovaly nijak zákonm zemským a týkaly se jen velmi

skrovné ásti obyvatelstva; jimi se vysvtluje však

nepokoj a nespokojenost, jež se poaly jevit. Vše-

obecné bylo pohnutí, když dne 2. záí 1602 hlasatelé

královští sestoupili s hradu Pražského s trubai a

bubnj' vlaskými, aby ohlásili mandát císaský, jímž

se obnovovaly rozkazy Vladislavovy a Ferdinandovy-

proti bratím, zapovídala se jejich shromáždní, kn-
žím katolickým neb utraquistickým rozkazováno

zmocnit se jejich chrámv a za nepítele obecného

dobra zemského prohlášen každý, kdo by neposlechl

naízení královských. Byla to opravdová provokace,

tím spíše, že nejisté a dvojsmyslné výrazy mandátu
splétaly s bratími všecky sekty kacíské, všecky,

kteí nebyli katolíky nebo pravovrnj^mi utraquisty.^)

Když se snm sešel v lednu 1603, opposice na-

lezla náelníka v panu Václavu Budovci
z Budova, kterýž od té doby až do své smrti z-
stává jedním z nejpednjších vdc strany pro-

testantské; v nm se vtluje vc reformy v Cechách

jako na Morav v Karlu starším z Žerotína a v Uh-
ích v Štpánu Ilyésházovi. — Narodil se roku IS51.

V osmnáctém roce rodie jeho podle zvyku tehdáž

mezi bratími velmi rozšíeného poslali ho do ciziny;

na cestách se zdržel po dvanácte let, navštívil N-
mecko, Dánsko, Anglii, Nizozemí, Francii a Itálii,

pak provázel vyslance císaského do Caihradu, kde

pobyl nkolik let. Nauil se arabsky a turecky i po-

kusil se o vyvrácení nauky Mahomedovy, proti niž
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uveejnil potom (1593, 1614) velmi prudký spis po-

lemický ,,A n t i a 1 k o r a n".^*) Po svém návratu

jmenován byl radou nad appellaccmi i vykonal pa-

novníku nkteré dležité služby. Jeho uenost,
výmluvnost, pevnost pesvdení a dstojnost ži-

vota upozornily na jeho spoluvrce. Slavata obvi-

uje ho, že byl žákem Theodora Bezy, a prav^dou

jest, že žil v dvrných stycích s velikým theologem

francouzským a že pátelství obou nikdy niím
nebylo oslabeno. Za této doby vliv kalvinist na
protestanty rakouské jest veliký. Jak u katolík
vedení dostává se stran nejfanatitjší, práv tak

u protestant pipadá stran nejsmlejší. S hlediska

politického knížata lutheránští byli vbec velice u-

mírnní; nespokojenci páli si vdc ilejších a roz-

hodnjších; kurfitové faltí byli ochotni chopit se

hnutí, od nhož oekávali dležitých prospch.
A jako panovníci kalvínští podnikali nebezpenou
\'álku proti ímu, práv tak v žácích nebo v píá-

telích Kalvínových nalézali své stoupence: Tscher-

nembl, Ilyésházi, Žerotín, Budovec, všickni bližší

jsou Ženev nežli Vittenberku.

Mezi tmito bojovníky poslední doby mnoho jest

muž vynikajících. Žádný však není tak ryzí jako

Budovec, nevábí k sob tolik srdce. A byl velmi

zbožný — sám kázával evangelium svým poddaným
— pece jeho víra nebyla ani obmezená ani nesná-

šelivá: tm, kdo se pokoašeli proti sob popuzovat
lutherány a bratry, odpovídal, že se rzní jen po-

družnými rozdíly, podobnými, jakými se liší jedno-

tlivé ehole klášterní, a že tyto drobné rozdíly nesmí

být na pekážku tm, kdo bojují za svobodu slova

božího. Této svobody se dožadoval pro všecky, jak

pro sedláky tak pro pány: spolu s Žerotínem jest

jednim z onch vzácných muž, kteí si vážili své-
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domí lidského. Kdežto vtšin jejich druh snáše-

livost náboženská byla jenom prázdnou formulí, za

kterou špatn skrývali své ctižádostivé snahy, k od-

zbrojení Budovce a Žerotína bylo by postailo,

kdyby královská moc byla jen upustila ode vše-

liké myšlenky pronásledovací. Krajní rozhodnutí

znepokojovala jejich rozum i svdomí: píliš dobe
znali situaci v echách a v Evrop, aby nebyli ped-
vídali a se obávali možných následk povstání, a

5 druhé strany jejich náboženská úzkostlivost se

vzpírala bezbožnému splétání náboženství s pleti-

chami, jimiž slovo boží snižováno asto až k zakrý-

vání nízkých choutek. ,,I n Deo foti tudo"
bylo heslem Budovcovým: tento vojín Hospodinv
byl hotov, vci svaté obtovat své statky i svj ži-

vot, a byv jednou stržen v boj, neznal ani slabosti

ani výitek; ale nepodával se ochotn a radostn
myšlence osudného sporu; úzkostlivost vícího
mírnila v nm bojovnou horlivost šlechtice. Žil na-

darmo po dlouhý as mezi kalvinisty, pijal sice

jejich theologické nauky, ne však jejich dvivou
odvahu a mladistvé nadšení. Nevil v úspch a

snad si ho pál sotva, více mu šlo o to, aby jednal

dobe, než aby došel úspchu, ml oi upeny na

vlast píští, které se snažil zasloužit.

Tyto vlastnosti duševní mají své pednosti:

jenom jimi se vysvtluje vliv Budovcv, jímž se

mu podailo vzpružit svou stranu; bez nho a bez

nkolika málo jeho pátel protestantství bylo by
snad zaniklo v echách jako ve Štyrsku bez hluku,

bez poslední cti krajního zápasu: a bylo štstím, že

samostatnost eská neutonula za lhostejné zma-
látnlosti národa vysíleného. Jaká nesrovnalost

však ve dnech zápolu mezi lanou vášní jesuitv a

touto jakousi resignací, která pijímá boj z povin-
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nos/7 Lehce bylo se pesvdit o tom již na snme
roku 1603.

Aby se nevyšlo z mezí zákonných, a proto také,

aby se vc boží nesplétala s vcmi finanními, Bu-
dovec ne bez nesnází pohnul stav rytíský, že pe-

nžité pomoci, žádané od krále, povolil díve, než

mu pednesl své stížnosti. Teprve potom, když
bern byla povolena, ve znamenité ei shrnul všecky

žaloby protestant. — Pipomenul sliby Maximi-
lianovy i Rudolfoxy. Pod záminkou obnovy starých

obyej, evangelíkm v^šude se iní násilí, chtjí je

podrobit konsistoi, ale kdo uznává ješt moc tohoto

pízraku? Maximilian schválil zrušení kompaktát a

uznal konfessi eskou, konfessi, k níž se hlásí \^ickni

rozkolníci. Jí spravovalo se mnoho vítzných vo-

jín, kteí na výzev králv táhli proti úhla\Tiímu

nepíteli Turku, a svou krvi zpeetili svou vrnost
k panovníku. Zda se jejich vdovám, dtem a pátelm
za odmnu dostane pronásledování a vyhnanství?

Taková myšlenka nemohla pijít na mysl královu.

Vinníky jsou nevrní a cizí rádcové, kteí neznajíce

práv a snmovních snesení oklamali J. M. K. a vy-

mámili na nm osudný mandát. Táhne-li se proti

nevícím, kesané se neoddlují xyznáním, bojují

všickni ve jménu svaté Trojice; podobn Cechové
mají být sjednoceni v obran svobody náboženské.

My všickni platíme dan, jsme ochotni obtovat
svj život za Vaši Milost: proto všickni máme právo
na stejnou ochranu a na stejnou spravedlnost. 8*)

Hluboké pohnutí se zmocnilo snmu; mnoho po-

slucha bylo až k slzám pohnuto, ke konci své ei
Budovec sám se dal do pláe. Žádost veími drazná,
jejíž on byl hlavním skladatelem, pednesena pa-

novníku. Rádcové Rudolfovi odpovdli tím, že
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rozpustili snm, kdežto proti eníku stavu rytí-

ského zavedeno bylo ízení soudní.

Katolíci vítzili. Naízení z roku 1602 ziistalo

v platnosti, zakázáno bylo dosazovat na fary vše-

likých knží, kteí by neuznávali moc bud arcibis-

kupa Pražského nebo konsistoe utraquistické. D-
vrnici královi jednali o prostedcích ješt ráznjších.

Biskup Vídeský Khlesl, který se osvdil v Ra-
kousich, a jesuita Lanoy pedložili novému arci-

biskupu Pražskému Zbykovi Berkovi
z Dube (1592—1606) návrhy na restauraci ka-

tolickou velmi obratné sestavené: a císa z mst
královských, vrných u víe katolické, xypoví všecky
cizozemce, obzvlášt pak vyznavae jiného nábo-

ženství, ve všech mstech dosadí faráe pravovrné;
školmisti a jsou podrobeni písnému dozoru, ui-
telé podezelí odstranni a na jejich místa postaveni

jesuité.8^) Nejvyšší úedníci Lobkovic, Slavata, Mar-
tinic, arcibiskup Pražský a jeho generální viká
Berthold z Breitenberku, sekretá královský Pavel

Michna byli poslušnými vykonavateli rozkaz To-

varyšstva. Knží utraquistití podezelí, že pejí

kacíství, byli nemilosrdn pronásledováni. Admi-
nistrátor Václav Daický z Brozan, protože f v kan-

celái královské zastával vlastní svou dceru, že po-

chází z ádného manželství, byl ssazen s úadu
(1604) a lenové konsistoe byli vybíráni na píšt
jen z tch fará pražských, na nž možná bylo spo-

lehnout. Obady a slavnosti vyznání protestant-

ského byly zakázány; farái pedvoláváni ped radu

královskou, pod malichernými záminkami byli za-

strašováni a vyhánni. Na statcích duchovních a na

panstvích pán katolických oby\'atelm dáno na vli,

bud chodit na mši nebo se vyprodat. V Mladé Bo-

leslavi, nejdležitjším a nejslavnjším stredišti Jed-
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noty, chrám bratrský byl zaven a jejich statky za-

baveny. 8') V Chomoutov, Most, Krumlov nechtli

do zem posvcené pohbívat tch, kdo zemeli bez

posledního pomazání. Knhtiskai povoláni na hrad,

kdež obdrželi rozkaz, aby své tiskárny nedávali do
služeb evangelických. V mstech k úadm obecním
pipouštny osoby nepející novým ideám. ,,Ty

víš sice lépe než kdokoli jiný", psal papež arcibisku-

povi v bulle ode dne 14. íjna 1604, ,,co se v Cechách

stalo pro povznesení víry katolické zlepšením

mrav duchovenstva, ale chceme všude potlait

kacíství." Arcibiskup takto povzbuzen a roznícen

zdvojnásobil svou horlivost. Shromáždil roku 1605

po prvé ode dvou století synod knžský, a tu vyten
celý plán, jak by byla povzbuzena vážnost knží
katolických, rozšíeno jejich vzdlání a postrašeni

protestante. K dosažení hodnosti universitní, k vy-

konávání úadu professorského, notáského, lé-

kaského, knhtiskaského nebo knhkupeckého
teba bylo prkazu víry katolické. ^8)

Akoli skutený výsledek všeho tohoto pobu-
ování nebyl skoro žádný a a není možná mluvit

o pronásledování, protestante pece byli znepokojeni

a mli pro. Kolem nich se tvoilo spiknutí, jež ne-

skrývalo svých zámr; zda sekají se svou obranou,

až ochromeny budou všecky jejich síly? Ze svých
roztržek mli již dost obtíží vi nepíteli v podi-

vuhodné kázni drženému. Ve všech zemích kolísavá

massa bývá koistí osob ctižádostivých a násilných:

•ida vydána bude katolíkm? — Zprávy docházející

odjinud zvyšovaly jejich úzkostlivost: v Slezsku,

v Lužici, v Rakousích, v U hích reakce dobý'\-ala

vítzství za vítzstvím, a její pokrok byl zastaven

toliko nesvorností vlastních jejích psobc. Na Mo-
rav kardinál Dietrichštein umlel na snme Žero-
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tíná a protestanty, a svoboda náboženská, která

ped nedávném zdála se tu ješt nezlomná, byla již

jen upomínkou. Jak by spolené nebezpeenství
nebylo sblížilo náelníky opposice v rzných ze-

mích, stojících pod panstvím Habsburkv, a zda

nebylo jim pomýšlet, aby k svému prospchu vy-

užitkovali píznivých okolností, obtížné války s Tur-

ky, oslabeného zdraví Rudolfova a upadající jeho

moci, rznic v rodin císaské?
Heslem odbojník, kteí o nco pozdji povstali

proti králi, byla svoboda náboženská. Pkná for-

mule, vytýkáno asto, ale jak prázdná a lichál Kdo se

mezi tmito všemi povstalci stará o evangelium

a o snášelivost? — Toto obvinní není pln opráv-

nno: nejznamenitjší náelníci Budovec a

Ž e r o t í n opravdu se starali o to, aby své spo-

luvrce uchránili od nebezpeí pedvídaných, a

v jádru voje, který vedou, mnozí nebyli by se nikdy
pidali k odboji, kdyby nebyli k nejhoršímu dohá-

nni útrapami, jež nebyly tak tžké samy o sob,
jako spíše snahami, jež zjevovaly.

Není ostatn pochyby, že se s otázkou nábo-

ženskou splétá mnoho jiných, a že pod zvuným
jménem šetení svdomí a svobody slova božího se

skrývají vášn velmi urité a výpoty docela svtské.

Rovnž jest jisto, že není vždy možná rozeznat co

upímnosti a co pokrytství, co pesvdení a co vý-

potu se splétá u jednotlivých bojovník; vítzství

protestantismu bylo by nevyhnuteln zpsobilo
následky, jež nebyly by v nijakém styku s nábo-

ženstvím.

If.

Pedn zízení vlády oligachické na troskách

moci panovnické. — Nepestal boj stav s králi.
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perušený za doby Ferdinandovy. Jestliže moc
panovnická uinila oprávnnou a potebnou od-

vetu za své porážky, stavové zaleknutí se nevzdali

žádného svého nároku. Otázka ústavní nebyla roz-

ešena lépe než roku 1526. Král svým soupem
nahnal strachu, jenž po více než pl století zame-

zoval všeliké povstání, ale asem ponenáhlu byly

oslabeny tyto upomínky, a když nastala nová po-

kušení, stavové chtli ješt jednou zkusit svého

štstí. Možná-li se divit tomu? Trvanlivost poli-

tická jest jen utopií, ponvadž sám život stát jest

jen zápasem rzných sil sociálních, které se vy-

rovnávají. Na nejv^ýše lze ostrost a nebezpeenství

tohoto neustálého a nutného evnní zmírnit šíením
ideí snášelivosti a rozncováním hlubokého citu

vlastenectví, to jest nerozluné vzájemnosti pro-

spchv a práv v jednotlivých vrstvách, z nichž se

skládá národ. Ferdinandi, neml cíl tak vysokých,

žil den za dnem, spokojuje se výsledky dosaženými

a 4)onechávaje svým nástupcm péi, aby pokra-

ovali v jeho díle a dokonili je. K trvalé shod
panovníkov se stavy, k spravedlivému narovnání,

jež by bylo šetilo zákonných práv snmu a nezba-

vovalo panovníka potebné moci, dlužno bylo více

než nadání muže vynikajícího; bylo tu teba delšího

asu, stálého úoilí, vzájemného ducha smílivého a

dobrovolného, nezištné oddanosti k vlasti, sbhu

I

okolností; to jest uskutenní této' žádoucí shody
• bylo velmi málo pravd podobné. Anglie jest je-

; dinou zemí, kdež obapolné a umírnné vlád po-

I dailo se celkem udržet se, ale po jakých otesechl
' a za okolností zcela zvláštních. V druhých státech

bu moc panovnická se zprostila všelikého dozoru

a dospla k despotismu, jako ve Francii, nebo byla

odstranna, jako v Polsku, a oligarchické bezvládí

Denis-Vaníura, Konec samostatnosti ieské II. 24
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podlehlo cizímu nájezdu. V Rakousku a pede vším
v království eském ke konci XVI. století nkteí
duchové vyšší pozorovali možnost a potebu trva-

lého a upímné ( ^míru moci })anovnické se stavy,

al^ nenalezli stc .; icv, a vášn náboženské splé-

tajíce se s otázkami politickými inily spor neod-

vratný. Maximilian a Rudolf spokojili se užíváním

moci, kterou jim odkázal jejich pedchdce, a ne-

pomýšleli na její rozvinutí: však slábne každá moc,

která se neutvrzuje. Zakladatel mocnáství vy-

kládal zízení zemské spíše v svj prospch, nežli

aby je napravoval; jeho nástupci neodklidili žádného

kusu sporného, ani neodstranili z ústavy žádného

lánku pochybného. Dvojsmyslné a nejasné k a-

p i t u 1 a c e dopouštly všecky revindikace feudální

a zdály se tak složené, že udržovaly nejsmlejší na-

dje. Orgány vládní utvoené od Ferdinanda, ap-

pellaní soud, komora dvorská atd. trvaly sice dále

a jejich innost se šíila znenáhla: ale ponvadž je-

jich pravomoc nebyla ani ádn ustanovena ani

úedn uznána, jejich zakroování bylo jakýmsi

stálým úchvatem a vzbuzovalo více záští nežli

opravdov utvrzovalo moc panovnickou. Nejvyšší

úedníci, akoli celkem byli poslušnými nástroji

vle královské, nicmén svým urozením a ásten
svým pvodem byli pedstaviteli šlechty, a tato

ovšem hledla získat je opt pro úkol, od nhož
se znenáhla vzdalovali slabostí nebo ctižádostí,

a pemnit tyto služebníky panovníkovy znova

v bedlivé zástupce, snmem jemu pidlené. Z^crátka,

žádné právo nebylo ustaveno; žádný nárok nebyl

neústavní.

Skuteným výsledkem vlády Habsburk v Ce-

chách byla spíše strnulost ádu politického nežli

jeho promna. Po celé století nevykonal se žádný
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pokrok, a zmny, jež zpsobil by jinak as a bh
událostí, byly zcela nemožný. Tato nehybnost pi-

nášela moci královské výhody, jež mly svou proti-

váhu. Boulivé a nestálé snmy, v kterých moc
stavu mstského byla zniena, obyejn lehce bylo

možná zastrašit a vést: ale jakmile ochabla moc pa-

novnická, byly vydány nkolika náelnikm stran,

a odvážný skutek stail, uvrhnout zemi do nejtž-

ších nesnází. Vliv stavv obyejn býval slabý,

ale nic není nebezpenjšího nad tuto svrchovanost

theoretickou, jež zkušeností a zodpovdností není

vzdlaná a zmoudelá. Protože šlechta za dob po-

kojných nemla již valného vlivu na osudy zem,
zabývala se svými vášnmi soukromými a svými

nároky stavovskými, a za její poslušností se skrý-

vala obyejn její snaha po odvet: ale velmi nejistá

byla záruka, kterou panovníci nalézali v této ne-

prozíravé a sobecké netenosti,

Pavel Stránský, který dobe prozkoumal ústavu

eskou za této doby, praví, že Cechové chtli být

spravováni od krále, ale s podmínkou, aby jeho moc
byla obmezena a do jisté míry sdílena se stavy. Není

teba dlouhých studií, abychom poznali, jak šlechta

rozumla takovému sdílení. ..''"'revoliká jest svo-

boda tchto stav v království ' praví dále, ,,nebot

akoli krále uznávají za svého nr )vyššího pána, a jemu
dlužní jsou všecku vrnost, p;)slušnost a poctu, a

tudíž jednotlivci o sob stojí hlaboko pod ním, však

v celku svém, protože pedstavují obce celého krá-

lovství, v pemnohých vcech jsou úastni jeho

svrchovanosti a rovnají se mu mocí a slávou".*')

Z toho vyvozovali, že panovník jest jim toliko na

rovni. — Neštstím bylo, že ne* ílili žádné náklon-

nosti ke králm, kteí vším byli oddleni od nich

a kteí vždy neradi pipouštli je k úastenství ve

24*
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vcech státních. Stavové byli vdomi svého poko-

eni i chtli se pomstít za n. Jejich ideál se ne-

zmnil od doby Vladislavovy: království volební

a jen podle jména, úedníci ustanovení od stavv a

zodpovdní jim, snmy svobodn se scházející, podle

jejich vle, mající iniciativu a moc zákonodárnou
a v svých rukou sousteující správu vcí státních;

v dlouhém jejich spánku týž sen neustále tanul jim

na mysli. Ostatn byl to jediný prostedek, kte-

rým by protestantism uchránn byl ode všelikého

pekvapení; jen že mnohým více záleželo na pro-

stedku nežli na výsledku, a konfessez roku 1575 byli

by si mén vážili, kdyby založení vlády oligarchické

nebylo nerozlun spojeno s vítzstvím reformace.

Nkteí muži, jichž ideál politický byl mén
obmezený a mén sobecký, pedstihovali daleko

svou dobu a vysoce vynikali nad své vrstevníky:

druzí šli s nimi, když hlásali odboj, však se odvraceli

od nich, jakmile odporuovali umírnnost. Tyto
ptky mezi jádrem strany a mezi muži, kteí svým
nadáním a svými ctnostmi ustanoveni byli na místa

nejpednjší, byly píinou, že vtšina stav hledala

vdc mén bázlivých a stemhlav se vrhala za tmi,
kdož obratnji lichotili nízkým jejím vášním. N-
kteí politikové nejznamenitjší, pozbyvše brzo

mysli, upadali v melancholickou neinnost, nev-
douce, jaká jest jejich povinnost; na píklad Karel

starší z Zerotína, který za možné pokládal zavedení

ádu obapolného a umírnného a který se neodhod-
lal volit mezi zejmým odbojem a porobou. Posléze

še shledalo, že prozíravá jejich dobrá vle nebyla

mén osudná než neobezelá zaslepenost druhých:

obávajíce se revoluce usnadnili vítzství despotismu,

jehož nenávidli; své pátele zrazuje tém ten, kdo
pedstihuje je pes pšíliš.



— 373 —

Odchylky, které se co do politiky vnitní jevily

mezi leny strany, kterou podle — fraseologie pnli^^

novodobé — bychom rádi nazvali liberální, a mezi

nesmílivci se obnovovaly v otázkách politiky za-

hraniní. Jedna strana pála si zachování státu ra-

kouského, kdežto druhá s vtší nebo menší smlostí

usilovala o znovuzízcní dávné samostatnosti krá-

lovství eského. I tu byly patrný následky ne-

tenosti Maximilianovy a Rudolfo\y. Nedovedli

ádn vyvinout žádný z ústedních úad, zalo-

žených od Ferdinanda a ježto musili však užívat

jich, nevytvoili vlastenectví rakouského, ale zne-

pokojili vlastenectví partikularistické a vzbudili

nejoprávnnjší nedvru echv, aniž upevnili

ústední organisaci dosti mocn, aby elila síle od-

stedivé. Cechové skoro mlky pihlíželi ku pe-
mn smující k tomu, aby království sníženo bylo

na pouhou provincii — z bázlivosti, z nevdomosti,

protože se zmna dala velmi znenáhla, bylo tžko
vyslovit stížnosti a samospráva království v zásad
byla vždycky zachována; nicmén rozhoováni
byli tímto tajným psobením úadv a úedník
cizích, kteí podrývali jejich výsady a pobuovali je.

Akoli jejich sebeláska byla upokojena stálým po-

bytem Rudolfovým v Praze, která se stávala takto

opt hlavním mstem íšským, vdli zajisté, že

to je pouhá náhoda: rozmar nového krále mohl je

brzo pipravit o stídavý primát, jenž ostatn i za

této doby upírán jí byl od Vídn a Inšpruku. Ví-

deská komora dvorská, vojenská komora, kancelá
císaská na povšechný smr vcí státních vykonávaly
vliv mnohem vtší než nejvyšší úedníci zemští

v Cechách. Nejpodstatnjší — ne-li nejstkvlejší —
ást moci byla v rukou cizích úedníkv: i za Ru-
dolfa stediskem správy byla Víde: tu se zídilo
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jakési vladastvo za pedsednictví jednoho arcikní-

žete, a skoro všecka dležitá rozhodnutí vycházela

odtamtud; sekretá uherský sídlící v Praze žádal

konen za propuštnou, protože neml co dlat."**)

Nebylo již vojska eského, nýbrž vojsko císaské;

politika nebyla již národní, ale dynastická; vyslanci

byli povováni ne u krále eského, ale u císae,

náelníka vtve rakouských Habsburkv.
Aby taková smrt obanská byla uznána, mu-

silo se jednat velice obratn. Zpsob, jehož užívali

Habsburkové, neupímný a nedstojný, v nmž
vedle mnohé slabosti a liknavosti jevilo se naprosté

pohrdání právy národními, zvelioval ješt smutek
z toho pocházející: jednota byla podniknuta, ale ne-

byla uznána. V této vci pání stav setkávala se

s páním lidu. Národ celkem nerad snášel tíhu ve-

likých daní, jichž skoro výlun užíváno na válené
výdaje proti Turkm, tím neradji, že útoky moha-
medánské od té doby ochably dost, aby vynikala

poteba spoleného jednání. Konen stavové po-

znali, že hlavní píinou jejich nezdaru jest spojení

nkolika korun na hlav jejich krále, kdežto jejich

národní hrdost velmi tžce se urážela bezejmennou

existencí, k jaké zem byla odsouzena

Je tudíž nepochybno, že vítzství protestant
eských bylo by nejen založilo vládu oligarchickou,

ale i svrhlo dynastii Habsburskou a rozptýlilo po
litickou jednotu, zízenou od Ferdinanda I. Z toh'>

vyplývá evropská dležitost událostí eských. Pro-

tivníci Habsburk, zvlášt králové francouzští, a

protestantští knížata v Nmecku — pede vším kvu:-

fitové faltí — podporovali evangelíky v íši, pon-
vadž to bylo nejbezpenjším prostedkem nejprve

k ochromení, pozdji k zahlazení domu rakouského.

Naopak Španlsko hledlo potlait na vždy tyto od-
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boje, jsouc pesvdeno, že jakmile Habsburkové
upevní svou moc doma, žádný stát zahraniní ne-

bude jim více nebezpený. Dnes obecný jest soud

historik, že za války ticetileté nešlo jen o to, zda

se protestantism zachová vedle katolicismu, ale zda

císa své moci podrobí kurfity nmecké: vítz nad
Nmeckem byl by ovládl všecken svt. Podobn
s událostmi, které pedcházely válku, totiž ve sporu

Rudolfov s protestanty eskými se splétaly pro-

spchy politické. Jestliže Jindich IV. nebo Filip HI.

tak pozorn sledují podniky stav eských, ani je-

dinými, ani snad nejdležitjšími pohnutkami cho-

vání jejich nejsou fanatism katolický nebo pée
o svobodu svdomí.

2^ela pirozeným dsledkem zpsobu, jak za-

hájen byl zápas, bylo, že porážka protestant mla
v záptí vedle vítzství neobmezené moci panovnické

pád samostatnosti národní: od té doby království

eské bylo nerozlun spojeno s dynastií Habsburk.
Dlužno-li tšit se tomu ili želet toho? Otázka

jest úpln zbytená, ale byla píliš asto projedná-

vána, tak že se jí n«r«žeme vyhnout docela. Ná-
sledky bitvy Blohorbké jsou známy všemu svtu:
hrozné popravy, zkáza zem, potlaené myšlení,

porušená národnost, dvoustoletá agónie, a pravým
jest divem, že národ eský nezahynul v boui, a ješt

za naších dn, prese všechno hrdinské úsilí a zá-

zrané pokroky, co nesnází a útrap! Vzhledem k této

bilanci teba jest jisté zmužilosti, abychom zachovali

soud ponkud nestranný, a rozimiíme bolesti, jakou

budí vždy u Slovan vzpomínka na horu kletou. —
A pece, jaký následek bylo by mlo vítzství oli-

garchie? Kam Polsko bylo zavedeno nepoádkem
feudálním? Zda by pánové eští byli bývali mou-
dejší a šastnjší? Národnost eská celkem se udr-
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Želá pod Habsl urky, kteí byli její ochranou protj

Nmecku: Zda rod falcký nebo saský byl by to mohl
nebo jen chtl? Aby se Cechové opt ujali jednou

svého místa na pední stráži svta slovanského a

pirozené své úlohy jako prostedníci mezi západem
a východem, bylo pedevším teba, aby nebyli po-

hlceni jiným kmenem; pežili despotism, zda by byli

odolali bezvládí?

Kdo ví, namítne se, zdaž užíváním svobody ne-

byl by se znenáhla rozvinul duch šlechtic a zda
jejich vlastenectví nebylo by se vzdlalo a utvrdilo

poznáním zodpovdnosti? — Snad; pustíme-li se

na pdu domnnek, všeliký úsudek jest možný.
Však jisto jest aspo, že oligarchie eská zasloužila

svou porážku. V rozhodné chvíli se nezprostila ob-

vyklých svých chyb, obmezeného ducha, neprozí-

ravé lehkomyslnosti, nestálosti; zavedla zemi do
hrozné krise, nepomýšlela na možné následky svého

jednání, nesrovnávala síly své a svých protivník

a neznala jasn, co chce, ani jakých prostedk u-

žije. Vítznými revolucemi bývají jen revoluce

spravedlivé, a revoluce spravedlivé jsou revoluce

pipravené, totiž ne ty, které jsou zpsobeny pleti-

chami nkolika dobrodruh, nýbrž ty, které jsou

vzbuzeny temným svdomím lidu, protože bývají

posledním lánkem dlouhého vý'voje pedchozího.

Nech bitva na Bílé hoe byla nešastná nebo šastná,

zajisté byla nevyhnutelná; chybami lidí a spletitými

okolnostmi zem eská pivedena byla k roztržce se

svými králi i dala se do boje za takových okolností,

že její vítzství bylo nemožné. Politické zízení

zemské, pomry jednotlivých zemí korunních a rozli-

ných tíd spoleenských, hmotný a mravní stav zem,
vše jevilo takou nedokrevnost, že první, ponkud
vážnjší náraz musil být osudný
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Hranice koruny eské byly je§t velmi rozlehlé,

ježto zabírala stále Moravu, Slezsko, obojí Lužici,

a jistými tradicemi dávána jakási zdánlivá hodnota

této jednot theoretické. Na píklad zákony, kte-

rými zapovídáno cizincm zakupovat se v echách,
netýkaly se obyvatel zemí pivtlených; Rakušan
byl cizincem v Praze, ne víak Slezan. Hojn bylo

píklad, že mnozí páni, kteí mli statky v rzných
ástech íše, mli právo zasedat na nkolika sn-
mích, jsouce takto svazkem mezi jednotlivými t-
mito shromáždními. Ale v skutenosti spojení ne-

pokroilo nijak ode dvou století, naopak: držitelm
moci, králm i šlecht, nepodailo se vytvoit orní

spolené smýšlení, onu nerozlunou vzáj^^mnost

prospchv, onu jakousi shodu mravní, jež jsou pod-

mínkou vlastenectví a z obyvatel téhož státu tvoí

jednu rodinu naproti cizin. Spolené úady ne-

zmizely: dvorská komora eská mla nejvyšší správu

financí slezských a moravských, z nálezv všech

soud mstských odvoláváno se k appellanímu
soudu na hrad pražském, kanclé eský byl pravý
ministr státní, jehož moc se prostírala po vší korun;
dosti asto bývaly konánysnmy generální, na nichž

se scházeli poslové jednotlivých snm,^ Protože

však, nic nebylo podniknuto pro vývoj citu národ-

ního, tento zárodek ústrojí ústedního pispíval

spíše k udržení nespokojenosti, nežli k utvrzení jed-

noty. Slezané, Moravané a Cechové, všickni mli
pece tytéž poteby, ohroženi byli týmž nepítelem;
kdyby šlechta skuten byla pomýšlela na štstí a

samostatnost vlasti, kdyby byla upímn pro-

dchnuta potebou svobody politické, zda by nebyla

dovedla njak rozptýlit nespravedlivé pedsudky a

v svorném úsilí sdružit všecky, kdo znepokojeni byli

pokroky reakce katolické? Nech by budoucnost
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rozhodla jakkoliv, a by zem eská opt nabyla své

samostatnosti nebo dále tvoila ást mocnáství ra-

kouského, situace se promovala úpln, jakmile by
se jednotlivé leny koruny svatováclavské spojily

v celek souvislý a nerozluný. Dvtip pán eských
se nepovznesl k takovým úvahám; jejich rozhled byb
obmezený, protože jejich duch byl malicherný.

Bylif zaslepeni výpoty vš*^dními, evnivosti nízkou;

píliš bylo na jev, že chtji nejen zem pivtlené
udržet v ponižujícím porunictví, ale pede vším,

že zamýšejí obmtzit samosprávu svých soused to-

liko proto, že sami chtli koistit z prospch moci
ústední. Jednota nabývala takto podoby výboje,

a nelze se divit, že vzbuzovala všeobecný odpor.

Jsou ovšem okolnosti polehující: žilo se ješt

v plném stedovku, theorie feudální byly rozšíeny

obecn, všecka spolenost založena na výsad, na

privilegiích stavovských a na privilegiích zemských;

v prospch Cech byly tradice a právo, když se do-

máhali zvláštních pedností v mocnáství. — To
vše jest pravda, bohužel tím se nezmní konený
výsledek, jenž se tu jevil roztržkou a nenávistí. Jen
ti mají právo doufat v budoucnost, kdo se dovedou
zprostit bludv a pedsudk pítomnosti.

Bylo úkolem nesnadným, pevn a trvale sblížit

zem velice oddálené, jichž upomínky byly rzné a

snahy protivné. Cechové stávali asto proti tuhým
pedsudkm a proti nepátelským rozhodnutím,

ím se vysvtluje jejich chování; — ale jim jakožto

vdcm náležela povinnost rozptylovat nedoroz-

umní, snažit se o pilnutí, vytvoit tém nové

ovzduší mravní. K tomu potebí bylo nejen veli-

kého ducha smílivého, ale i mnohé pevnosti a vy-

trvalosti, a toho práv se jim nejvíce nedostávalo;

ie-li ylastenectví hluboké, pechází y stav utkvlé
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ideje, všecko úsilí smuje k témuž cíli a znenáhla

odstrauje pekážky: srdce samo iní tyto divy, a

aby byly možný, ideál sledovaný musí být nad námi

a mimu nás. Ctižádost pán eských byla píliš

soukromá, aby pipustila takovou souvislost a ta-

kovou váše. Jejich snahy po panství asto usínaly,

a zem vedlejší víc a více zvykaly samospráv,

sotva porušované obasnými pokusy úchvatnými,

bpíše dráždivými nežli opravdovými. Nedbalí a slabí

panovníci v této evnivosti nalézali záruku bezpe-

nosti. Koruna eská byla takto již jen výrazem ze-

mpisným, ježto každá zem její mla nejen svou

samosprávu, nýbrž i svj život vlastní, svou politiku,

své tradice, pedsudky a hnvy asto prudší proti

sousedm nežli proti nepátelm.
Na Morav vci státní vedlo asi patnácte moc-

ných rod, velice proniklých s\ými pednostmi, kte-

réž byly oprávnny jejich opatrností^ nadáním a d-
stojností života. Sám Ferdinand po bitv u Mhl-
berka se neodvážil sáhnout na jejich privilegia, a

markrabství tvoilo jakousi poplatnou republiku,

která panovníku odvádla vojsko a peníze, v jejíž

správ však zakrooval on jen shry. ^^) Moravané,

nemíníce perušit spolených svazk poutajících je

ke korun svatováclavské, nicmén domáhali se úphic

svobody jednání, snmy zemskými upravovali

sami svou politiku, takže pri všem píbuzenství ro

do pvodu a jazyka, Moravané a Cechové postupo-

vali vždy sami o sob a asto si odporovali: vi ne-

píteli nejen nejednávali bratrsky, jak slušelo, ale

bývali spojenci dosti vlažnými, jichž tkami a

uskoky bývalo ochromováno spolené jednání.

Moravané aspo byli Slovany, a spolený p-
vod a jazyk zachovával mezi nimi a Cechy piro-

zenou náklonnost. Ale v Lužici a zvlášt ve Slezsku I
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Protestante, jichž bylo hojn v tchto zemích, byli

by mohli spolen jít s evangelíky eskými; na ne-

štstí kmenová jejich nenávist byla mocnjší nežli

strach katolicismu. Cechové nepodnikli nieho k o-

pravdovému posílení živlu slovanského v Slezsku,

a to bylo snadno za této doby, ani se nepokusili

vzbudit úastenství obyvatelstva pro jednotu, ani

pemoci jeho antipathie. Slezané neustále prote-

stovali proti pravomoci soudu appellaního, jenž

nezná prý ani jejich obyejiiv ani zákon^^) a proti

kancelái eské, která dopouští pánm eským vplétat

se pímo do jejich vcí.^^) Osobovali si nejen právo,

že závisí toliko na králi a ke korun pipoutáni jsou

svazkem ist osobním; nýbrž i prohlašovali, že

poslušností jsou povinni jen vévodovi slezskému

a nikoliv králi eskému;^*) zem jejich jest prý lénem

íšským, na korun eské úpln nezávislým. ^^) Ta-

kové theorie narážely na velmi tuhý odpor v Praze.

,,Aby knížata a stavové slezští byli zemí a lenem
íše", psal Rudolf roku 1604, ,,nikdy neslýchali

jsme a nedopustíme toho." Slezané nepokládali

svou vc za ztracenou, a Cechové, v poslední chvíli

chtíce získat jejich podporu, vyhovli jim v^ kusech

nejdležitjších a piznali tém rozdrobení koruny.

Podivné to vlastenectví, jež prospchm stavovským
obtovalo velikost a jednotu vlasti I A ani toto vzdání

nebylo plodné. Jedním hlasováním se nevyhladí

odvké záští; v samé chvíli, kdy všickni protestante

koruny eské spolen kráejí do boje, tvoí jen ko-

alicí, a jejich síla jest podlomena práv tak jako

innost oslabena nedvrou á tajným evnním, jež

provázívají vždy spojenství nahodilá a píležitostná.

Tehdejší styky Cech se zemmi pivtlenými jsou

snad volnjší než jejich styky s druhými državami

Habsburkv, a Zerotín radji se odtrhne od koruny,
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než by se rozeí^el s protestanty uherskými a ra-

kouskými."")

Osamocení Cech bylo tím nebezpenjší, že

jejich hmotné a mravní síly byly oslabeny a že ná-

sledkem politické nezkušenosti stav smutná lho-

stejnost nesmírné vtšiny národa potlaeného a roz-

mrzelého vysilovala životní existenci tla spoleen-

ského.

Zkázou mst r. 1547 vzbuzen aspo cit neroz-

luné jejich vzájemnosti tím, že podrobena b}la týmž
zkouškám a vytvoen jistý duch mšanský,
volnjší a mén tsn se zavírající ve zdech jednot-

livých mst. 8') Za Maximiliana a Rudolfa využitko-

vala slabosti králv a finanních jejich poteb tak,

že se jim za dary a pjky poskyUiuté dostalo n-
kterých dležitých ústupk. Rok 1579 se vyzna-

uje takto velmi šastnou zmnou v jejich postavení:

Rudolf i stavové svolili, aby byl vytištn svod mbt-
ského práva pražského, sebraného a spoádaiiého od
mistra Pavla Krystyána z Koldína,
jenž od této doby ml platnost zákonníka. Toto
právo mstské nejen chránilo mšan proti zvlí
a útisku pesnjším stanovením soudního ádu a

práva, nýbrž obcím vracelo i ást jejich samosprávy.

Msta nabylo opt nepímého vlivu na volby svých
úad a získala ást výsad správních, odatých je-

jich konšelm; žádný dluh neml být uinn bez

svolení starších, pímých to pedstavitel obce,

jež Stránský pirovnává k tribunm ímským, pro-

tože úkolem jejich bylo bránit zízení mstského
a svobody. Znenáhla novými naízeními potvrzo-

vány a rozšiovány tyto úspchy."^) Právo, podle

kterého mšané byli souzeni toliko svými soudy,

nkolikrát bylo schváleno ode snm; zakázáno od-

volávat se k cizím soudm; obmezena pravomoc
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rychtáv a hejtman královských; msta nabyla

opt nkterých svých statk, volné správy jistých

svých dchod, patronátu nad svými kostely. M-
stm pražským a jejich objrvatelm dovoleno znova

kupovat statky svobodné a vkládat je do desk

zemských (1593) ; roku 1608 král f všem stavm vy-

dal majestát, kterým se vzdal práva konfiskovat

statky tch, kdo provinili est i hrdlo.

V téže dob, co se msta s jistým úspchem
hledla vybavit z útisku tžkého, vzrstal i jejich

poet; králové celkem dost ochotn vyhovovali žá-

dostem mst panských, pejících sob zbavit se moci

bezprostedních svých pán, tak aby závisela toliko

na králi; v tyiceti letech devt mst pijímá tudíž

název mst královských,®") ím se ovšem zvyšuje

vážnost celého stavu tetího. Pokoj vládnoucí v-
bec v zemi, dlouhé trvání míru — v Praze pobyt

dvoru a zasedání snm — na venkov pepych nov
v obyej picházející oživují ponkud obchod. Bla-

hobyt není sic ani píliš veliký, ani píliš stálý, ale

mšané užívají jisté zámožnosti a vládnou n-
kterým jmním: víc nebylo teba, aby získali píze
královu a zvýšili svou vážnost. Jejich chování na

snmích jest mén stísnné a jejich postavení mén
nejisté. Ód roku 1547 zasedali na nich jen z milosti,

a zízení zemské z roku 1549 ^ ^5^4 šlecht samé vy-

hrazujíc moc, se svolením královým mnit právo ve-

ejné, odsuzovalo je k potupné podízenosti. Zá-

konník z roku 1579 piznává stavu mstskému
právo ,,aby s vli krále práv mstských v asích bu-

doucích mohli sob piiniti aneb ujíti podle píin
slušných a o by se koli s vlí J. M. Kské s.nesli a

svolili, to aby mohli sob za právo stanoviti".^"")

Zákonné jejich postavení není tudíž na píšt ne-

podobno stavm privilegovaným.
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Šlechta se mela tšit z tchto zmn, které sli-

bovaly jí nové spojence na obranu veejných svo-

bod. Katastrofa roku 1547 i mén prozíravým mohla
dokázat, že oslabení mst prospívá toliko absolu-

tismu; zda práv msta nezachránila husitství, a

by i hradby jejich nebyly již dosti pevné k zadržení

vojsk stálých, kde jinde nežli v truhlách mšan
mohly se nalézt peníze potebné k podstoupení od-

boje? — Šlechta byla nenapravitelná, a ve zpozdilém

svém záští neopominula nieho, ím by zdržen byl

rozvoj mst; nehodným jejím chováním se vysvt-
luje a ospravedluje pln chladnost stavu mstského,
když mu bylo bojovat po bok stav vyšších. Tito

horliví obhájci svobody náboženské neostýchali se

poškodit svou vc spíše, než by piznali mšanm
jistou rovnost práv. Roku 1603, když stavové pro-

testovali proti bratím a jinovrcm, stav mstský,
proti nmuž pímo bylo eleno tímto rozkazem, chtl

se pipojit k žádosti; stav panský i rytíský zamítl

to však ,,podle svého zastaralého k témuž tetímu
stavu záští. "^•'^) Úadníci královští, jsouce povzbu-

zeni nenadálou touto pomocí, naléhali na provedení

rozkazu královského: na odpor všem tradicím a á-
dm nedbali již nijak mínní obyv^atel pi osazování

úad mstských: uskoky, výhržky, násilí, všeliké

prostedky byly jim vítány, aby správu mohli ode-

vzdat do rukou sob oddaných; v nkterých m-
stech, kde všecko obyvatelstvo bylo protestantské,

vyhledáváni cizinci, jimž udleno právo mšanské,
a prese všecky nejprudší a nejoprávnnjší prote-

stace byli dosazováni na úady purkmistrovské a

konšelské. Bda samostatnému úadníku mst-
skému: byl ssazen náhle, nkdy vržen do vzení,

zkažen velikými pokutami; na místo nho dosazeni

lidé, neznající esky a neumjící íst ani psát. Lehce
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pochopíme tudíž, pro vtšina mst není zastoupena

na sjezdu obecném, svolaném od stav podobojích

v msíci kvtnu 1618. Mnohá z nich zejm se od-

dlují od stav, prohlašujíce, že ,,krom císae žád-

ného jiného za krále, pána a defensora znáti ne-

chtjí a nepotebují".^*^) Cí jsou to slova?—Mšan ?

Nikoliv, ale postrašených úad mstských, ped-
stavujících toliko nejslabší menšinu. Jestliže se

katolíci odvážili útoku na tvrze roformace, zda ne-

zavinili toho vyšší stavové, kteí vlastní svou rukou

\^dali msta svým protivníkm?
Stav mstský ví dobe, jak šlechta smýšlí o nm.

Když roku 1609, jsa dohnán k nejhoršímu a opojen

duchem revoluním, jenž prochvívá zemí, po prvé

od pl století se odvažuje ozvat proti etným ú-

tiskm, jeho mírnost podobá se pokoe; nedomáhá
se samosprávy, jaké užíval ped bitvou u Miihlberku.

prosí jenom, aby byl zbaven nejkiklavjších a nej-

hanebnjších pechvatv. Od vyšších stav do-

stalo se mu výstrahy: za žádnou podmínkou prý

nesvolí, aby byla rozšíena privilegia stavu mst-
ského. Stížnosti pednesené od mst byly od stav
privilegovaných prozkoumány se straní ctvím pa-

trným a tím podivnjším, pomyslíme-li, že pedevším
šlo o zabezpeení svobody náboženské spoleníkm
jejich utrpení: zajisté, dokládali, jest vc spravedlivá,

aby hodní mužové bývali dosazováni do rady, ale

nepipouštli, aby toliko podobojí byli vybíráni, aniž

aby podkomoí šetil návrh volenc; nechtli, aby

podkomoí byl zlehen tím, když by kráel podle

volení volenc. V skutenosti jeho prostednictvím

"hledli práv od dávna podrobit stav mstský
své moci, ba i v této rozhodné chvíli stavovská

jejich privilegia byla jim dražší nežli vítzství jejich

víry.
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Dlouhého jednání Uylo potebí, než stavové

svolili, aby do nález snmovních byl pijat lánek
nejasný, vedle nhož ,,volencm v mstech krá-

lovských povinnost jiná neobyejná a prve nebývalá

od podkomoího vydávána býti nemá, nýbrž v tom
starobylý, chvalitebný, dobrý ád, zpsob a «byej,
kterýž pedešlý podkomoí zachovával, též na bu-

doucí asyzachováván býti má". Nejinak se zachovali,

když šlo o úad hejtman královských, jehož zrušení

Pražané se domáhali v svých mstech, a o úad rych-

tá král., jichž prav^omoc chtli mít vytenu. Ve-

liká nevole se zmocnila šlechty: z ní vybíráni byli

hejtmani a rychtái královští; dorážet na n zna-

menalo útoit na celý stav šlechtický. Obviovali
stav tetí, že by ,,nco nad stavy vyšší chtl míti",

a neupustili od svého odporu. ,,Záleželo pouze na
šlecht protestantské," praví Jaromír Celakovský,

,,chtla-li opatiti samosprávu mst proti pehmatm
orgán vládních, chtla-li uiniti tebas n^ .nožné,

tedy aspo velmi obtížné a nebezpené .ixé ru-

šení náboženské svobody v mstech. Ona ne pouze,

že hrub nieho v tom smru neuinila, nýbrž schva-

lujíc rušení obecné samosprávy, sama zavdala pod-

nt k opanování správy mstské stranou pod jednou,

Chtjíce zabezpeiti sob svobodu náboženskou a

ubrániti se proti absolutistickému proudu, jenž se

již sbíral v zemích vnitrorakouských, aby celé sta-

vovské a zemské zízení v Cechách z koene vy-

vyvrátil, nemohli nalézti bezpenjšího a mocnj-
šího spojence ve své obran než v lidu eském
a arci nejprve v stavu mstském. Každé uvolnní,
každá vymoženost mst ve vcech samosprávy
obecní mohla býti pro nevelikým ziskem, proti n-
muž malicherné pidržování se toho, co nazýváno
stavovskými pedsudky a výsadami, nepadalo ni-

Denit-VanCuia, Konec tajnottatnoatl Ceakó. II. 25
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jakž na váhu. Tím v^ak že se opírali aneb neochotn
se mli k spravedlivým požadavkm mst, tím, že

sob opt nová bemena vymýí^leli i na stav selský,

v jehož zájmu vyslaní mstští též píležitostné ují-

mali se slova, popouzeli opt jako r. 1547 veejné
mínní v mstech a po venkov proti sob a v dob,
kde bylo v zemi nejvíce teba sjednocenosti, nadení
a obtavosti, zpsobovali vííeobecnou rezmrzelost

a rozháranost." 1°^)

Chyba byla tak veliká, že nkteí náelníci pro-

hlédli zpozdilost svých druh. Jako ve stycích se ze-

mmi vedlejšími tak v tchto vcech nejchoulosti-

vjších ústupky, uinnými v poslední chvíli, nebyla

by vyhlazena upomínka na roztržky odvké; ostatn
v okamžiku samém, když nájezd již hrozil, vtšina
stav, nedbajíc rad moudrých, setrvala v svém po-

blouzení. Roku 1619, když stav mstský chtl, aby
podkomoí f Purkhart Torník z Kimic a sudí dvor-

-ský f Mates Prekl z Preklsdoríu, kteí tžce zneužili

své moci, byli v artikulích snmovních jmenováni

mezi ,,neupímnými syny vlasti, kteí v úadech a

službách královských, zemských ani mstských více

býti nemají", Vilém z Lobkovic, pedstavitel strany

výstedn feudální, jménem celého stavu rytíského

se zastal podkomoího Toníka, žádaje, aby byl ze

seznamu toho vymazán, ponvadž se v niem nepro-

vinil proti zemi a stavm, nýbrž nejvýše proti m-
šanm.^"*) Když bylo rokováno o opravách zízení

zemského, žádosti stavu mstského, a nebyly nijak

pemrštné, vzbudily pravou boui. ,,Byli mezi

rytístvem prchlíci, ktej mínili, že se svými chlapy

co initi mají." ^°^) Stav mstský pozbyl trplivosti,

hrozil vyjít ze snmu, protože se mu nejen nechtlo
dopát nových svobod, ale upírány mu starodávné

jeho výsady; nebude prý více odvádt svolených
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berní. Stav panský, jsa prohlédavjšího ducha než

rytístvo, jal se prostredkovat, zvlášt hrab Šlik,

jenž stav mstský pivedl k odboji slibem, že obno-

veny budou svobody potlaené roku 1547. Stav ry-

tíský povolil jen nerad, ale tyto spory zanechaly

v myslích mnoho nedvry a trpkosti. ^°') I v dobách
nejnebezpenjších vtšina šlechty, zvlášt rytístva,

bývala vždy o\'ládána svou evnivostí a svým záštím,

ba až do poslední chvíle nechtla jednat s msty
jako se stavem sob rovným. Pro takové naduté a

zlomyslné smýšlení stav mstský opt se nepouštl
nikdy smle do války a neustále obracel zraky své

k Vídni.

Od koho ml své výsady, ne-li od panovník ?

Zda msta a moc královská nemly tytéž prospchy,
tytéž protivníky? Zda tradice a rozum nekázaly jim

spojit se proti úchvatm nedvivé oligarchie?

Výstednosti vyšších stav píliš pipomínaly stavu

mstskému, že nkolikrát chránn byl jediným pa-

novníkem. Proto mnozí z nho a ne nejmén zmu-
žilí nebo nejmén protestantismu oddaní jen s úz-

kostí se odvažovali na cestu roklinatou, kam proti

své vli byli hnáni. Mikuláš Daický z Heslová,

který velmi zeteln vyjaduje snahy tehdejšího

mšanstva a zvlášt Kutné Hory, rodného msta
svého, netají se nijak svým odporem proti odboji,

obviuje vdce, že jednali ,,nerozváživše, co z toho

pojde", se zjevnou zálibou uvádí žaloby, jaké se roz-

nášely proti nim: pozdvižení uinili prý, ne z hnvu
spravedlivého a z obrany proti násilí a zvli, ale

z nenávisti, záští osobního a pýchy. ^'") A totéž mí-

nní pevládá ve v.Šech spisech souasných. V m-
stech pražských na zprávu o povstáni stav „strach

byl z téhož, proež mnozí se skryli a zujíždli".^"')

V Kouimi zdšení jest obecné, v Kolín, Jehož oby-
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vatelé skoro všickni jsou protestantští, není stopy

po nadšení,'"'*) af Pachta z Rajova, jeden z pedních
mšanv a iiuriivý evangelík, více dvuje tajem-

níku místodržitelskému Michnovi, dobe známému
svou katolickou vírou, než stavm protestantským.

Když msta, kde se s nkterými ády svobod-
nými zachovala jakási záliba k vcem veejným
a tradice samostatnosti, pestávala takto na po-

dezelé lhostejnosti nebo v pípad nejpíznivjším
vci národní pinášela dobrou vli jen platonickou,

eho možná bylo oekávat od ostatního obyva-
telstva ?

Úmysly Ferdinandovy v prospch sedlák ne-

zpsobily žádného valného zlepšení, a Maximilian
a Rudolf nemli ani srdce ani ducha dosti vzneše-

ného, aby se ujali prospch lidu poddaného. Ježto

se královská moc nevkiádala do vci, páni a pjddaní

stáli proti sob tak, že žádná vyšší moc nezakroo-
vala, aby zadržovala jedny a ochraovala druhé.

Situace v hlavních svých rysech zstávala touž,

jako v pr\'ní tvrti toho století, to jest postavení

lidu selského bylo celkem zlé a jeho smýšlení dosti

nepátelské proti panujícímu poádku vcí.
Dosti mnozí historikové div neviní stav selský

z pepiatých požadavk. — Zda nebylo s ním da-

leko lépe nakládáno než s nevolníky polskými a

uherskými? Úroky nebyly pílišné, ani roboty pe-
tžké. Zámožnosti pibylo ano i pepychu: sv-
dectví toho máme v zákonech proti nádhee, jimiž se

sedlákm a jejich ženám zakazují zlatohlavy a

látky licdvál)aé, odvy drahé, zlaté epce. Nebylo
tém vsi, která by nemla svých lázní, ádem e-
ledním se pedpisuje asto, aby nádeníci byli pro-

))uštni z práce díve, než jindy, aby mohli podle

obyeje svého vzít láze. Úroky se odvádjí oby-
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ejné penézi a nikoli plodinami nebo prací, co svdí
o zámožnosti. Stále pnb}H-á mandát, jimiž se

upravují pomry pán k poddaným, poskytuje se

sedlákm jisté samosprávy a napravují se nejhorší

následky zákona. ~- To vše jest pravda; není po-

chyby, že sedláci v 1. 170c—1750 s nadšenou ra-

dostí byli by pijali *navrácení se správy, pod kterou

žili Cechové v XVI. století. Ano, snad do jisté míry

ptrmrný stav lidu poddaného byl ponkud lepší

roku 1618 než roku 1550. Jak se stává dosti asto,

skutek dokonán}' zpsobil jisté utišení: šlechta ochot-

nji svolovala k nkterým ústupkm, jakmile její

práva byla pevnji založena a všeobecnji uznána;

humanism a kesanské napomínání bratí zjem-

nily mravy, dlouhou dobou pokoje ponkud se zmír-

nila krutá správa vrchností a ponkud oslabily po-

žadavky sedlák.

Však jsou to jen odstíny a — by i nebyly leda-

bylé — v podstat vcí se nezmnilo nic. Sedlá-

km nebyla navrácena obanská jejich práva, pod
lehají zákonu, a jsou mimo nj. Dva stavové stojí

takto proti sob, potlaení a potlaitelé. Jak možná
f^ouf ^, že poddaní své životy obtují za pány zpup-

né? Mluvte jim o vlasti! — Nemají žádné. O ná-

boženství? — Vyznávají víru uloženou. Nkdy liii

povstal proti Sigmundovi, ponvadž tehdáž hájil

vlastní své vci: nyní co mu po tom, kdo bude ví-

tzem ? —
Prese všeliké zlepšení \' drobnostech tr\'á ve-

liká nespravedlivost a s ní nevj-hnutelné zloády,

které plodí. Vskutku poddaný vydán jest svévoli

pána svého, a jestliže obyejn tento pán není zlý.

asto bývá vrtkavý, lakotný a hrubý; není vru
žádného opravdového zastání proti nmu, žádné
nadje v ochranu proti jeho vrtochm.
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Gindely, jehož v této vci nelze podzírat

z pessimismu, uvádí jisté pípady, jimiž se jasn
osvtluje pravomoc pánv a jejich chování. —
Henyk z Valdšteina vydal r. 1616 | v své tiskárn
na zámku Dobrovici spis o událc^stech posledních

let, jenž se dotýkal nemile císae Mat3áše; byv po-

hnán ped soud, vinu svaluje na knihtiskae; když
tento jest obeslán pro svdectví, Hcnj^k odjede v nej-

vtší"^, chvatu dom, a na jeho rozkaz knihtiska
jest jat a tajn popraven. Vražda nicmén vyšla

na jevo: vinník byl odsouzen zaplatit znanou po-

kutu; a vyvázl lehko, pece si stžoval na nespra-

vedlivost, jíž padl za ob."') — Podivnjší ješt jest

píbh levoboka Rudolfova dona Julia Césara.

V Praze vedl život tak pohoršlivý, že jeho otec vy-

povdl jej na hrad Krumlovský; tu se nechoval lépe

než v Praze. Roku 1606 purkmistr a rada mstská
dávají zprávu o jeho zloinech: žádná dívka není

jista ped jeho násilím, mocí vniká do dom, aby
ukojil své chtíe, jest se obávat vzbouení lidu.

Marné náky! Po dv léta marchese neustává v svých
inech násilnických. V msíci únoru 1608 zalíbí

se mu dcera lazebníkova i uvede ji na hrad; zdá se

oyšem, že se tehdáž již jeho rozum zatemnil a že

trpl záchvaty šílenství; v zuivém výbuchu tžce
zbodá dívku a hodí ji do rybníka. Nešastnice za-

chránivši se jako zázrakem utekla k svému otci.

Julius žádá za její vydání, a když otec odmítl, vy-

zývá radu mstskou, aby vydala ho na smrt. Za-

tím uvrhne jej do vzení a v hrozném žalái drží

ho nkolik nedl. Zdšená žena lazebníkova pi-
vede svou dceru zpt na hrad, kde tato za krátko

jest zavraždna za dsných okolností. — Uplynulo
mnoho msícv, a žádného opatení nebylo uinno
proti Juliovi.
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Namítne se, že takové pípady šílenství nezna-

menají nieho. — Samy o sob zajisté nikoliv, a

nechceme tvrdit, že páni eští násilí inívali svým
poddaným nebo že vraždili je. Zda nesvdí však

o plném nedostatku zákormé bezpenosti? Slavata

v svých Pamtech vypravuje, že za Rudolfa a Ma-

tyáše nebylo tém píkladu, aby byl zaveden soud

se šlechticem, by obvinn byl ze zloin nejvtších;

teprve po vítzství moci královské šlechta poznala

konen, že i ona podléhá spravedlnosti. Životo-

pisec Petra Voka z Rosenberku s pochvalou pozna-

menává, že pan vlada potvrzoval vždy jenom ty

ortele smrti, které byly vyneseny ,,na mordée,
žháe, loupežníky a podobné jim lotry": všicloii

páni tudíž nebyli stejn úzkostliví. A on sám, který

nebyl zlým pánem, on, žák bratí eských, jak se

asem chová zvláš lhostejn ku právm svých

poddaných ?^^°)

,,Páni z Rosenberka," praví Rybika,' ,,bývali

až dosaváde vždy milostivou vrchností poddaným
svým, jmenovit pan Petr byl více jejich otcem,

pítelem, ochráncem a dobrodincem nežli pánem
a vladaem." Otcem ponkud písným a ochránceifl,

jehož bdlost, tuším, chybovala mnohdy. Však
budiž; nkteí šlechtici a snad dosti etní pipouštjí,

že mají povinnosti naproti svým poddaným; zda

jediný z nich piznává jim práva naproti své vrch-

nosti ?^^^) A není-li na jev, že takové pojetí sociální

mže vésti toliko ku potlaení, bíd a nenávisti?

Jak by vtšina tchto pán, uvyklých takto

bez pekážky provádt své vrtochy, nebyla opojenu

bohatstvím a pojata závrati svrchované své autoc

rity! Nkteí vystupují jako mocnái: Vilém
z Rosenberku na svých statcích má 10936
poddaných — pouze v Cechách, nehledíc k jtho
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Statkm ve Slezsku, Rakousích atd. Vydržuje dvr,
zástupy služebník: když Maximiliana provází ke
korunování do Prešpurku, pivádí prvod 200 jezdc
nádhern vystrojených; stkvlé jeho hostiny jsou

proslulé.^^2) Petr Vok, jeho bratr a nástupce,

na svém zámku vedle kaplana má ,, deset nebo dva-

nácte dveek a dvat; ty mají své zvláštní dosta-

tené opatení, ty jsou jeho ktjmornice, ty mají klíe
jeho pokoj a dnem i nocí nevrn jeho opatrují

i k stolu mu slouží. ,,K tomu", naíká starší bratr,

jemuž však neslušelo stavt se píliš písným, ,,žádné
pobožnosti, žádného ádu, žádné Správy v niemž
není, outrata nesmírná, eledi nepotebné s ženami
velké množství, ježto jest mi o tom tžko slyšeti,

až mne srdce boh."^^^) — Z toho pochází, že u pán
zahuben jest všeliký duch poslušenství zákona
všeliký cit pro spravedlnost. Nejmenší zakroení

moci královské zdá se jim urážkou; však toto trvalé

zakroení jenom by krotilo vášn, udržovalo na
uzd choutky, poskytovalo lidu toho, co hlavn
mu chyblo, dvry a bezpenosti. Všecka tato

okázalost podncuje pány, budí jejich choutky; tou-

žíce dychtiv po radovánkách, všeho se odváží, aby
dosáhli výnosných úad. Pevraty se jim líbí, po-

nvadž se pi nich loví v kalných vodách. Jestliže

se nechvjí pi myšlence na katastrofu, jež jejich

lakotností vlasti bude zpsobena, zda bez ostychu

nemohou vydírat na svých poddaných penz po-

tebných? Jmní nejvtší nestaí takovému mr-
hání: teba se utíkat k pjkám, úroky se hro-

madí, svými nesnázemi pán se stává dotrnjším
a tvrdším. 11*)

Šlechta hledí na lid svalit všecku tížij bemen
veejných: po tvrt století neplatí berní. ^^') Sedláci

jsouce spoutáni tsným kruhem libovolných naí-
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Zení, zkázu berou platy vždy tžšími a špatn roz-

dlenými, tratí mysl i srdce. Synody bratrské si

stžují, že se reliký poet vncích oddává živnostem

nebezpeným, otvírají krmy; ale neodvažují se

odsuzovat je píliš písn: teba žít, asy jsou zlé.

Pan t Smil Osovský z Doubravice a na Tebíi svým
poddaným dává zízení, ponvadž poznal, že jest

mezi nimi ,,nemalý neád. "^^*)

Prohlášení snmu z roku 1574 jsou žalostná:

kdyby snm svolil peníze, žádané od Maximiliana,

nebylo by možná vybrat je; ,,obyvatelé jsou úpln
bez pomoci, zvlášt v hornatých krajinách, kde zmí-

rají hlady, dti své dávají cizím osobám, prosíce

"ía. ujetí se jich, jinak že zahynou". ^^') Oby\'atelé mst
na místo penz pinášejí své nábytky, peiny, odvy,
a úady mstské musí init pjky, aby zaplatily

podíly za chudé; na venkov nouze je všeobecná.

Že nejsou to prázdné deklamace, vidíme z nále u
snmovního roku 1593: zajisté nouze byla všeobecná,

když se šlechta vzdává finanních svých výsad.

Letopisci tehdejší potvrzují svdectví listin

úedních. Daický z Heslová popisuje nádherné

slavnosti konané v Praze za sjezdu rozliných pa-

novník cizích: — nkteí páni eští dávali hostiny,

jež svou skvlostí zastínily hody knížecí. Marnost

nad marnosti A proto platy ukládané poddaným
a proto ubožáci strádají a se nuzují. — O nco dále

vypravuje o hrozných útrapách, jež v zemi zpsobila
cizí vojska: ,,Tak hle pán Bh na Cechy dopustiti

a je trestati ráil a to bez pochybnosti pro híchy
jich, pýchu, marnost, nesvornost, nespravedlnost

etc. ; nebo . . . nesmírnou nádhernost v šatstvu bo-

hatém, kroji, mustry rozlinými potvornými, sta-

rým Cechm pedkm svým nepovdomými
, pá-

chali a provozovali v slavném hodování a pangeto-
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váni, s soužením chudých lidí, jenž se práva a spra-

vedlnosti dovolati nemohouce, úpli, k Bohu na
pomstu volali a žalovali." *^8)

Služebníci, eládka naíkají na nevlídnost svých

hospodá, teme v eské postille knze Martina Phi-

ladelpha Zámrského (1550— 1592), nkdy také

ovšem mají pravdu. ,,Neníf nad zpsob života slu-

žebné eledi na tomto svt nic potupnjšího. Jimi

otvírají a zavírají. Spílají: ,šelma, lotr, viselec'.

Nemocného služebníka \ yž*. nou, vyhodí ven, dají ho

do chlíva, do psince, káží ho pry zavléci. íkají
o nemocném: ,Ožral se, spí, škrabe. Tatarem Ikj

zbuditi, po uher?kn tmi kyjmi tu nemoc z nho vy-

hnati.' Tak nyní mnozí hospodái o eledi s smíškem
íkají, eládku svou koskými díly, bez oddechnutí

zhmožují, ani v svátek, ani v nedli, ba sotva na
velikou noc odpoinouti jim dopávají ... S nuz-

nými poddanými mluviti zoškli\'ují si bohatí páni

a vrchnost, ale za to komoru svou mozoly týchž

pracovitých žebrák forteln chtjí zbohatiti, div-

ných a mnohobarvých kikv a praktik pi tom vy-

hledávajíce. Snášejí zajisté poddaní od nemilostivé

vrchnosti tžká soužení a nátisky robotami, platy,

danmi, vojnami nepotebn3^mi , mejty, clem, díly

denními, noními a mnohými úzkostmi beze všeho

milosrdenství, až tžce a sotva v tureckém držení

zpohanilí obyvatelé takových ukrutností zakusují.

V kesanstvu již privilegia klesla, aniž co nadání

stará váží. Sla\nií pedkové zajisté darováním
svobod poddaným svým chvalitelné povsti sob
dobývati dychtili, njmjší pak jejich potomkové
boením privilegií slavné pedky rodv a držitele

statk svých zhyzditi se opovážili, i sami se pod-

daným tak zošklivují, že již obra se kam obra,
neuslyšíš od nich než žalobu, hoekování a z smrti
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pán svých se radování. Vždy nynjší páni toliko

chtjí míti, by poddaní jich hladem, žízní, zimou,

robotami scepenti mli, ano by v stodole klasu, na

dvore kopejtka, v dom kuecího pírka, na krove

došku, na sedláku košile zstati nemlo. Horlivými

pomocníky jsou jim ouedníci, písai a šafái jejich . .

Pi dvoích velkých pán dosti je* úedník a písa,
kteíž z kže chudých poddaných bohatnou, mšce
sob nacpávají, do svého lovišt nadhánjí, nepo-

vinnými robotami, nespravedlivými pokutami, la-

komým darv bráním, platu, berní, úrokv zapí-

ráním, poplatkv pivtšováním, dávek z ledaeho
vymyšlováním, dchodv forteln a loupežn pi-
množováním, a to vše ne tak k panskému dobrému,

jako k zisku svému krádežnému . . . Snadno vyroz-

umíme, pro se vydávají páni a vrchnost na tak pí-

lišné lakomství . . . Vždy velmi mnoho penz na

své libstky, rozkoše, hody, kvasy, ožralství, tance,

slavné a hojné pankýty potebují. Mají drahé kon,
pkné rystunky, rejthary, ozdobné drabanty, edl-

knoby, knechty, žoldnée ... V dobrých vcech ve-

dou dny své. Husle, smyec, píštala, buben na kva-

ších jejícli. Strojí hody, dobrou viili bu jiné veselí,

provozují turnaje, kratochvíle na slavném, vnit
zevnit nákladn ozdobném zámku. K tomu od-
vové kmentoví, zlatohlavoví, rozkoš, rozliní drazí

a^ladcí nápojové, muzika ustaviná." — A na í
náklad? — Sedlák vše zaplatí. ^^®)

Neteba do slova brát tato prohlášení; antithese

bývala vždy milým híchem mravokárcv a kázaní

nejsou dkazy. Ale možná-li popít je naproti jed-

nohlasnému svdectví djepic, Veleslavína, Strán-

ského, vyslanc benátských a j.? U Stránského

hned s poátku nalézáme dkaz, jak docela zapo-

menuto bylo starého svobodného zízení Cech. Kníže
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Nezamysl prý sedláky pidlil pánm a rytím, dav
každému z nich jistý poet statkv a osadník
k hroud pipoutaných, aby jsouce prosti všeliké

pée hmotné mohli cele se obtovat služb státu

a krále. — To jest theorie Ctiborova, ale co na konci

XV. století bylo posud jen mínním šlechty, potom
ode všech bylo pijato za pravdu nepoprnou. Jinak

po dlouhý as, pokrauje historik, pomry vrchnosti

a poddaných byly píjemné a mírné, jedni byli do-

brotiví a laskaví, druzí poslušní a vdní. ,,Že však

pánové a rytíi doby naší vtším dílem za nic nemají,

když své poddané, jimž vyrvali dokonce všecku

možnost stížnosti nejtoužeji a bezuzdn týrají pan-

stvím nejtrpím, pemrštn obtžují službami ne-

mírnými a nezídký nelidštji s nimi nakládají než

s dobytkem, to na mou vru i od oumyslu Neza-

myslova i od obyeje starodávného i ode vší lid-

skosti velice jest vzdáleno, barbarské, pro všecku

obec zhoubné a tudíž zasluhuje, aby se krotilo zá-

kony a uvedlo na míru dobrotivjší. "^2°)

Jeremiáš Ghisi v sedlácích eských vidí pravé

otroky, jež páni mohou zabít bez strachu spravedl-

nosti. Jan Corraro roku 1574 lituje, že Cechy jsou

tak vzdáleny od Benátek; najímali by se tu V3-borní

galejníci. A tito robotníci jsou tak ubozí, že by služ-

bu tu pijali jako vysvobození: páni a vrchnosti vždy
he s nimi nakládají. ^^ij

Pramenm teba jest výkladu; snadno jest

v kterékoli dob zakládat na pesných pramenech
závry si odporující: k dosažení pravdy nestaí hro-

madit doklady, dlužno zkoumat svdectví a srovná-

vat je a pak ješt lze oekávat úsudek velmi nejistý

a jen pibližný. Vedle Jana Corrara o ti léta díve

Jan Michiele potvrzuje, že Cechy jsou nejkrásnjší

ozdobou koruny rakouské a že každým rokem pi-
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bývá. jim obyvatelstva, bohatství a vzdlanosti. "^j

Inventáe v knihách kšaft zachované dosvdují,

že teba obydlí nábytkem byla vždy dosti chud
opatena, pece rozšíeny jsou jisté obyeje pe-
pychu v šatstvu a klenotech. ^2^) Jestliže mnozí páni

jsou zištní a nespravedliví, jiní se zarmucují útra-

pami svých poddaných a osvícená jejich pée budí

vroucí vdnost. ,,Toliko to Vám pipomínám, a-

byste nad poddanými mými," píše správci svému pan

Karel starší z Žerotína za svého pobytu ve Francii

(1592), ,,ruku drželi a nedopouštli, aby se jim kivda
jaká od koho dála."^^*) Listina, kterouž osvobozuje

obyvatele Brandýské, praví jeho životopisec, svdí,
jak ušlechtilá byla jeho duše a jak si vznešen ped-
stavoval po\nnnosti vladaské. A nebylo jen jed-

noho Žerotína v zemi. ^2^) Z tchto odpor lze soudit,

že postavení sedlák záviselo na osudu, jímž vydáni

byli tomu neb onomu pánu. Od té doby, bu po-

krok mravnosti veejné jaký bu — a víme, že byl

prostední — nebude s podivením, že mnozí páni

asto podléhali pokušení rozmnožit své píjmy,

tím spíše, že postailo k tomu pouhé naízení. V nej-

píznivjších pípadech blaho poddaných vydáno
iiylo náhod, ddictví, prodeji. A ostatn, i když

pipustíme, a se mi to nezdá skutky pln potvr-

zeno, že se postavení sedlák zlepšilo, teba by bylo

dokázat, že byli spokojeni svým osudem. Zda v dob,
kdy zaínala krise nebezpená, bylo možná bez-

pen spoléhat na jejich podporu? — V této vci
není žádné pochybnosti. Skoro vždy poddaný lid

selský neinn a nespokojen pihlížel k boji, v nmž
bželo o nj, a mnohdy se tajn radoval z porážky

svých potlaovatel.
Nesmíili se nikdy se zákonem, jemuž byl

podrobeni. Mnozí poddaní útkem se pokoušejí
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zbavit se poroby; aby zabránno bylo utíkání, snmy
rozmnožují naízení a postrašujíce mšfany chtjí

pekazit, aby nepijímali sedlák sbhlých. Opa-
tení to marná. ,,Houf lidu chudého, horního, ro-

botného," praví Daický, ,,obživeni své prací horní

mají, zvlášt kteíž od pán svých, nkteí ped
ukrutností jich, jiní pro svá provinní, nkteí pak
zúmysla, aby své vle a svobody užili, na ty hory,

zvlášt na -Kank mezi hašplée horní, utíkají."^^*)

Šlechta si stžuje, žádá, aby jí byli vráceni její pod-

daní; z toho pocházejí neustálé nesnáze se stavem
mstským. Msta celkem nebdí píliš ochotn nad
zachováním ád policejních a pehlížejí mnohé.

Šlechta se vzdává a spokojí tím, že zabaví statky

uprchlíkv. Aby mohla je vzdlat, rozmnožuje ro-

boty nebo ^•yhledává, jak by \yužitko\ala jich co

nejlacinji; lukastvi se rozmáhá na ujmu orby;

mnoho polí se promuje v rybníky, a tehdejší ve-

liký rozvoj rybnikáství jest nepopmým dkazem,
jak hospodáství upadalo.

asté boue, požáry, zloiny agrární svdí
také o tajném hnutí, jaké ve mezi dlníky hospo-

dáskými. Nedochází ovšem k velké boui selské,

která by se podobala onm všeobecným povstáním,

jež tehdáž ssutinami zahrnují Uhry nebo Rakousy.
Události nám známé, a nedosti ješt prozkoumané,

pece jsou dosti etné ke zjištní jakéhosi váleného
stavu mezi potlaovanými a potlaovateli. Na po-

átku vlády Ferdinanda I. válka selská málem by
byla zasáhla Cechy: vení bylo veliké, zvlášt v se-

verních krajinách, kde styky s íší byly astjší,

a kde hrab Šlik podizoval své poddané správ
velmi kruté. Roku 1524 boue vypukla v Jáchy-

mov: vzpoura elila sice výhradn proti úadníkm
panským, brzo však vzala obrat hrozivjší; nespo-
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kojenci, jsouce povzbuzeni nepítomností vojska,

jež hrab vypravil proti povstalcm ansba^ským,

v msíci kvtnu 1525 se shromáždí na námstí, vy-

drancují radnici, spálí listiny mstské a táhnou

na zámek Freudenstein, který vypálí. Hrab Št-
pán Šlik pikvaí s temi sty zbrojenci: vzdálí se

však neodváživ se útoku na povstalce, jichž pibylo
již na ti tisíce. Když se pánu dostalo posily, sed-

láci žádali za milost a dáno jmi odpuštní, když vy-

dali své vdce: jinak vítz zachoval se milostiv.

Téhož roku nové zmatky vznikly v jižních stranách

zem. Stav je dosti vážný, protože bylo potebí do-

volávat se mravní autority Lutherovy, a na spch
peloženy dva traktáty refonnátorovy proti sedlá-

km. Nicmén pokoj se neobnovil snadno. Roku

1544 poddaní Bohuslava ze Svamberka se bouí
proti nmu. Rokui57i obyvatelévsiŠamonic, jsouce

rozhoeni ukrutnostmi a týráním svého pána,

asu noního vniknou do zámku a usmrtí jej s obma
jeho dítkami.i2') T^-to pokusy osamocené a špatn
pipravené nejastji vedou ku písným trestm,
utužují pouto poroby, v srdcích zstavujíce zárod

hnvu, jenž klíí a roste znenáhla.

Jestliže se v druhé polovici XVI. století zejmé
boue neopakují tak asto, nelze zajisté píinu
toho hledati v utišení vášní a v usmíeni tíd: vy-

svtlení této tišiny dlužno hledat v citu malomoci,

jenž ovládl poddané. Hnv utajovaný nepozbývá
prudkosti; z mnohých pípad vysvítá psobení pro-

letariátu selského, jenž dohánn jest k nejhoršímu

a hotov ke všemu. Houfy probíhají zemi, a ani nej-

písnjším zákonm se nepodaí zabránit, aby se

ze žebrákv a loupežník netvoily roty, jež všudy
šíí postrach a hrzu: letopisy mstské vypravují

mnoho o výpravách proti tulákm,
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Sedláci sbhlí jsou obyvatelstvem nestálým,

jež vny psobí postrach policii. Roku 1558 lid

robotný v Novém mst pražském se vzbouí proti

nkterým stavu rytíského; tito stží utekou do

domu I eeného u Mlnických a ti osoby zahynuly

v té šar\'átce. ,,A ta šarvátka," dodává letopisec,

,,stala se proto, že lidé robotní, poddaní, honni a

nuceni byli ku pánm svým pro listy na dovolení

služby na gruntech cizích podle tehdáž snmovního
v kiálovství eském naízení, což za stížné bylo

týmž poddaným, jenž se pánm svým ukrývali a

svobody v tom užiti chtli, i lidem svobodným,

zvlášt hospodám, jenž eládky potebovali a
v tom nedostatek mli."^^^) Ke konci XVI. století

zem je zpustošena celou adou požár; zpsobených
podle obecného mínní od rybníká, dlník, jichž

se užívalo pi zizování a udržování rybník: byli to

skoro vesms sbhlí poddaní. tJklady agrární jsou

asté: nkolik píklad nalézáme v životopise onoho

Petra Voka z Rosenberka, jenž bývá líen jako ,,
pí-

tel a otec" svých poddaných a jenž nebyl zajisté

ukrutníkem. Nkolikrát jeho život byl v nebezpe-

enství a písné stíhání svdí o skutených jeho

obavách. ^2^) Roku 1597 ^y^ strach, aby se boue sel-

ská, pustošící Rakousy, nerozšíila do Cech: prese

všecky výstrahy a výhržky nkteí sedláci pán
Vokovi byli ve stycích s povstalci: dva z náelník
nespokojených byli kolem lámáni, jiní vznni, a

boue by byla zajisté vypukla, kdyby sedláky ra-

kouské nebyla stihla porážka. Všecka hnutí cizí

jeví se svými úinky v zemi: staí, aby se nepátelské

vojsko shromáždilo pi hranicích, a již dech revoluní

vane venkovem a šlechta jata jest postrachem. ^^'*)

Jak lze se tudíž divit, že výzev stav ku po-

vstání nalezl jen slabý ohlas v národ? Lid velmi
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jasné prohlédl ihned ptavý cíl stav povstalých.

Zda chtli rozšíit politické nebo náboženské svo-

body národa? — Nikoliv, nýbrž vlastní svá privi-

legia. Náboženství vtšin jich bylo jen záminkou,

za níž špatn skrývali píliš hmotné své snahy.

V pravd bylo by pílišným optimismem domýšlet

se, že tito opovržení, ochuzení, rozhoení sedláci

po\-stanou na obranu ádu, který tak tžce doléhal

na n. Naopak, oni tušili, že by se vítzstvím stav
vlastní jejich stav stal ješt nesnesnjším, a proto

práv k moci královské obraceli prosebné své zraky.

Když válka vypukla a k obvyklé bíd se pidaly
hrozné zádavy vojsk, hnv poddaných se obrátil

proti stavm, od nichž byli uvrženi do toho hlubo-

kého neštstí. Ani ti, kdo nejupímnji byli oddáni

víe protestantské a kdo pozdji odpírali nejhrdin-

nji reakci katolické, nezachovali si již dosti na-

dje, ani dosti síly, aby povstali proti cizímu vpádu.
Stavové, nemajíce opory v zemi, byli tudíž osamo-
ceni a odkázáni na vlastní své síly.

Nikdy však sjednocení všech syn národa ne-

bylo by více potebí. Nikdy vskutku nebylo zá-

pasu nerovnjšího a protivníka nebezpenjšího;
nikdy nebylo teba vtšího vzmachu nadšení a zou-
falejšího hrdinství, aby vyvážena byla veliká ne-

rovnost podmínek boje.

Když v XV. století Sigmund uinil útok na
husity, vedl s sebou houfy nekázané a nezkušené,
nad nž Cechové velmi brzo vynikli ozbrojením
i taktikou; voje shromáždné na vyhubení kacíství,
sbírané na zda bh, bez vdc, koisti chtivé, ne-
dovedly snášet obtíží ani pochodu ani boje; sám poet
jejich byl jim na pekážku, hubily se samy a staré
hradby mst, hájené mstskou hotovostí, vzdoro-
valy jejich hluným, ale prázdným hrozbám. Od

Dadt-Vaneiira, Konec sunostatnosti Uaké. II. 26
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té duby veliký obrat se udal v umní \álenéiu: stálá

vojska nastoupila na místo hotovostí obecných, o-

zbrojení se zmnilo, zdokonalení dlcstelcctví na-

bylo dležitosti, jaké za doby Žižkovy sotva tušil

kdo. Ale Cechové osudem, jenž po celé století od-

daloval všelikou opravdovou válku od hranic zem-

ských, a nenáhlým úpadem, který snížil je na pouhé
nástroje politiky dynastické, pes to, že byli pvodci
veliké promny, jaká se stala v taktice, nesledovali

jejích pokrok. Následky této nedbalosti se uká-

zaly již roku 1547, a není pochyby, že se nerozhod-

nost a bázlivost btavásten vysvtluje zejmou ne-

dostateností branné jejich moci naproti italským,

španlským nebo nmeckým žoldném Karla V.

a Ferdinanda I. Stává se dosti asto, že národové,

kteí po nkterý as vynikali nad své sousedy nebo

dosáhli stkvlých úspchv, oddávají se klamné
bezpenosti až do chvíle, kdy ze svých snv o sláv
vytrženi jsou katastrofou: zem eská nadále byla

chránna pouze svými vzpomínkami, a bystí po-

zorovatelé se neklamali v té vci.

,,Zem eská," psal Giacomo Soranzo roku

1563, ,,všecka obklopena jest jednak horami, jednak

lesem hercynským, proež byla pokládána za nedo-

bytnou, ale dnes tolika pístupy možná vjít do ní,

že velmi nesnadno by bylo ji chránit. "^^^) Nic nebylo

podniknuto k nahrazení starých hradeb, nyní za-

padlých: nebylo zízeno žádné pevnosti nové, a

vetché hradby mstské nemohly odolat pravidel-

nému útoku.

Ostatn aby se elilo obležení, bylo by teba
vojska, jehož nebylo. Králové žádali od stav penz,
a nfeoli voják. Z Cech vycházeli vždy muži smlí
a dobrodružní: hledali štstí v cizin a vstupujíce

do pluk žoldnéských, pozbývali rychle všeho du-
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cha národního: ve chvíli rozhodné obráncm sa-

mostatnosti národní bude bojovat s tmi, kdo pi
vtší ponkud obezelosti byli by se stali pevným zá-

kladem jejich vojska. Když se válka stala povo-

láním, lid vbec pozbyl k ní náklonnosti a chuti:

mravy žoldné byly takové, že i v dob dosti málo
vytíbené vzdlanosti vtšina tch, kdo byli mj-av
ponkud hodných a vzdlání ponkud osvíceného,

s nepekonate'ným odporem obcovali s nimi, tím

spíše, že výpravy bývaly vzdálené, jejich útrapy

kruté a jejich c''l velmi málo vábný. Lid nenávidl
Maarv a pesycen byl onmi válkami s Turky, jež

stály tolik lidí a penz. ,,Uhry," píšeDaický, ,,jsou

hbitovem Evropy." Když tedy král vidl, že ne-

dosáhne od stav nových pomocí penžitých, žádal

od nich postavení voják; kdo netáhli do pole, byh
pedn bohatí mšané, konšelé, úedníci, kteí se

osvobozují od služby vojenské, potom osvobození

se rozšiuje víc a víc. Kdo se nedovedli zprostit

služby vojenské, platí si náhradníky. Tento strach

z emesla váleného je všeobecný, takže se nikdo

jím netají i nevzbuzuje žádného podivení: v Ra-
kovníku f mšan Holý Ryboví veejn na soud
vyítal, že ,,maje jíti na vojnu, plakal a pokr>^al

se" (1594).^^^) Maximilian si stžuje do obtíží, s jakými

sesbírá hotovost zemská, naízená ode snmu:, ,zvlá-

í.t mnozí ouedníci zemští a rádcové naši," praví,

,,zlý píklad ukázali, mnozí zstali doma, jiní poslali

málo, rovnost s druhými nezachovávajíce" — Se

žádnou horlivostí se neposlouchá více vyzvání

náelníkv odboje: mužstvo se ncdostavuje, bo-

jovníky se stávají jen ti, kdo nemohli uniknout do-

nucení. A jakými vojáky byli tito ubožáci, kteí
v zoufalství a záští íhají na píležitost k útku nebo

v loupeži a plenu IJedí zapomenout na svou bídu!



— 4fM —

O zízení vojenském není potuchy: siunmy svo-

lované na výživu vojsk picházejí bu píliš pozdé
nebo se ztrácejí cestou; dstojníci nahodile sebraní

jsou nevzdlaní, nesvdomití, po nkolikadenním
pochodu pluky se rozpty ují, bloudí po cestách,

bouí se. Bojovné vlastnosti národa eského ne-

zanikly docela: co slavných bojovník eských,
co hrd n padlo na ni\'ách uherských! Jsou však
zmaeny chybn^-m ády nebo spíše úplným nedo-

statkem ádu. Roku 1564 vyslanec benátský Jan
Michiele podotýká, že v echách není ani kázn ani

zízení vojenského. ^^3) Když roku 1594 naléháno na
Petra Voka z Rosenberka, aby pijal velitelství

nad pluky eskými proti Turkm, odmítá, a jedním

z jeho dvod jest, že páni a rytíi nemají žádné
zbhlosti ve vcech válených a neposlouchají vd-
c. ^^*) Šlechta sama jest mysli málo bojovné, co za-

vinno jest 'jednak vlivem bratí, jednak vdomím,
že obti vyžadované na zemi neprospívají jí nijak,

Životopisec posledního Rosenberka chválí jej, že

na své knihy a sbírky vydal více penz nežli kní-

žata italští nebo nmetí na svj dvr nebo na své

žoldnée. Zajisté podivíme se ušlechtilosti velmo-

žov i jeho vzácné a drahocenné knihovn o 10.250

svazcích: avšak v jistých dobách vojáci jsou užite-

njší nežli knihy. Cechové byli nepemožitelní, po-

kud mli vojsko národní; v odboji proti Habsbur-

km nelze ani íci, že byli pemoženi, stáli mimo
bojišt; myslili, že dost uinili najetím nkolika tisíc

žoldné, nedovedli však nalézt dstojník k sa-

dní jich, ani vdc k vedení jich.

A tyto žoldnée dlužno bylo ješt platit. Jest

na jev, že jakmile nebželo o všeobecné pozdvižení

lidu, než o válku obyejnou, vedenou podle zpsobu
obvyklého, povstalí stavové, jsouce pinuceni na
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rychlo podnikat ozbrojení, trpli znanou ujmu, a

jejich postavení bylo tím povážlivjší, že panovníci

jejich mli na své stran Španly, stolici papežskou

a moci katolické vbec. Nebylo by sice bývalo ne-

možno zjednat rovnováhu — aspo do jisté míry —
obtmi hmotnými. Na neštstí stav finanní, teba
nebyl tak zoufalý jako postavení vojenské, nebyl

nijak utšený.
Dlouhý mír, jehož užívalo království, mohl

prospívat pokroku jmní veejného. Stránský, který

se zálibou vyítá ohromné dchody velmi mnohých
pánv a dva, ti nebo tyi tisíce poddaných, kteí
vzdlávali jejich statky, soudí, že katoHci by nikdy
nebyli zvítzili, kdyby evangelíci vlasti a víe ob-
tovali své statky, jak povinnost a prospch oprav-

dový vyžadovaly toho. "5)— Není pochyby, že tehdáž

byl v Cechách dosti znaný poet velkých statk.
Vedle Rosenberk Hradetí, Lobkovicové, Svam-
berkové, Kolovratové, Kinští, Šternberkové, Tr-
kové a mnoho jiných rod závodí v pepychu, stavi

velkolepé zámky, vydržují zástupy služebník. —
Zdánlivá to stkvlost, za kterou se asto špatn
skrývá skutený nedostatek. Všichni páni tito jsou

velmi zadluženi, nemají ani penz hotových ani

úvru.
Zdá se, že takový jest povšechný ráz situace.

Náky mravt)kárcv a kazatel, v5rpravování kro-

niká, zákony proti pep3^chu, statistiky a inven-

táe svdí o obvyklé nádhee, jež neodpovídá sku-

tenému vývinu bohatství; pepych se vzmáhá rych-
leji nežli blahob}^:. Již sousteování ohromných
statk v rukou nkolika majetník není nijak zna-

mením píznivým a toto rozšiování latifundií v Ce-
chách znaí spíše, že se zhoršuje hosiwdáský stav

zem.
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MRohé píiny brání tomu, aby pibývalo ka-

pitálu a tvoily se zálohy penžní: bern píliš tžké,
bídná správa hospodáská, organisace sociální zdr-

žující ducha podnikavého — jsou stejn osudný

jak sedlákm, kteí pozbývají chuti ku práci a hos-

podárnosti, tak šlechticm, jejichž útratnost a zpo-

zdilou marnotratnost dráždí. — Všeliké porušování

zákona mravního se tresce po stránce hmotné; pe-

níze lehce nabyté nemají více ceny a zmrhají se bez

užitku; všudy, kde spolenost jest spravována tak,

že celek národa vykoisuje nkolik privilegovaných,

vykoisovaní trpí a vykoisovatelé picházejí na

mizinu. Mnozí šlechtici, jsouce okrádáni od svých

správc, tísnni dluhy, chytají se zoufalých pro-

stedk, hledíce jen, jak by se zprostili svých statkv
a uchýlili do msta, kde by vedli život skromný
a pokojný. Když se za války tak tžce vymáhají

na nich jejich píspvky, asto se dje tak proto, že

nemají nieho; žijí den ode dne z pjek na vysoké

úroky: v dob odboje jen velmi nesnadno seberou

nkolik tisíc zlatých, jichž se požaduje po nich.

Jestliže takový nedostatek mají bohái, co

možná íci o druhých? — Dan jsou tžké, ale zvlá-

št špatné rozdlení berní a zloády jejich rozvrho-

vání a vybíráni obtžují zemi dluhy. Ke konci sto-

letí bern dosahují tém milionu tolar, íslici to

znanou pro tuto dobu. Od doby Vladislavovy be-
mena se více než ztyrnásobila. I když pihlížíme

k obecnému pokroku, k hospodáskému obratu,

zpsobenému objevením Ameriky, k pokeslé hodnot
penz, pece je zejmo, že se výdaje jak státu tak

jednotlivc rozmnožily rychleji nežli píjmy, a že se

tím zem vyerpává. Žádná zem v mocnáství
mimo Dolní Rakousy není obtížena vtšími be-
meny. Tyto peníze vycházejí tém všecky ze zem;
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ti nebo nanejvýš pét ze sta se vnuje na správu ze-

m; ostatek stráví výpravy uherské. A to jsou jen

p aty, odvádné panovníkovi: k tomu dlužno pidat

náklady na správu místní, na vydj»žo\ání kostel

a knží, j(>jichž statky skoro všudy byly zabaveny,

na jízdní stráže, na podpory, jež obce v potravinách

a v jxjnzích musí udílet chudým, na dobrovolné

dary úedníkm panským a úedníkm královským.

Bez penz a bez daru od nikoho se nedosáhne nieho;

znova se dosvduje pra\da, že bezplatná správa

bývá ze všech nejnákladnjší. Podkomoí, hof-

rychté, radové pi appellaci, úedníci pi komoe,
sekretái, všickni, kdo pod jak3'mkoIi názvem drží

ást moci, loudí a slídí neustále. Kdykoliv se úedník
žení nebo provdává nkteré ze svých dtí, zve

pány konšely; tito odpovídají vždy podle stejného

formuláe: ,,Akoli žádost Vaše slušná a kesanská
jest, jíž by jeden každý pobožný lovk u sebe

snadno místo dáti ml", nicmén brání tomu úední
jednání, že nemohou pijít; za sebe posíají soudek

piva vtší neb menší podle toho, jak dležitá jest

osoba; ano i vrátný pi komoe dostává takto svj
soudeek.^^') Zpsob jednání semení, ale pod tou neb

onou formou poplatníci jsou vydíráni pravideln.

Protože stavm uloženo jest vybírat berní, vyžadují

od svých poddaných více, než se srovnává s pom-
rem, a k svému prospchu zdržují ást poplatk,

vybíraných jménem králov^^TO.

Statistika XVI. století nezasluhuje sice plné

dvry, však nemžeme jí odepít cenu aspo pi-
bližnou, a v ní se jasn jeví výsledky toho stálého

ubývání penz i této žalostné správy. V prvních le-

tech panování Ferdinanda I. statky šlechty a stavu

mstského se páily na 13,600.000 tolar, statky

selské na 6,200.000 tolar, což v okrouhlé sum dává
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20,000.000 tolar movitého a nemovitého jmní
Cech krom Chebska a Loketská, jež nejsou správní

ástí království; od té doby poet klesá na 17,156.000
roku 1541, o ti léta pozdji na 15,600.000 a konen
na mén než 11,000.000 roku 15Ó3."') Jisté zlepšení

se stává za Maximiliana II. a v prvních letech pa-

nování Rudolfova, ale jakmile se obnoví válka s Tur-

ky, finanní poteby vlády rostou a^ nimi také bída

poplatník. — ,,Tehdaž válka ta uherská mezi eí-

saem kesanským Rudolfem a Turkem pohanem
vzniklá . . .," píše smutn Daický, ,, kteráž okolo

14 let poád trvala a mnoho lidí z obojí strany a pe-

nz — zvlášt Cechm — pobrala, na ten as jest

spokojena." — Pod záminkou, že veliké jsou pro-

stedky Cech, požaduje se po nich více, nežli mohou
platit: bemeny se petžuje zem. Z mnohonásob-
ných pokusv o zmnu zpsobu berní jeví se obecné

utrpení: tou mrou, jak ubývá bohatst\á, fiskus d-
vtipn hledí dobýt ho; k berni domovní po sob se

druží posudné, podymné, da z žid, z mlýn, a j.

Zkoumáme-li íslice, jež máme o obyvatelstvu

zem, ani tu obraz není mnohem píznivjší. N-
kteí kronikái vypravují sic o 36.000 vsích a

3,000.000 držitelích, ale pehnání je píliš zjevné, tak-

že nemžeme nejmenší váhu piložit tomuto fan-

tastickému odhadnutí. Zprávy o spoustách vlky a

jinými dravci zpsobených dokazují, že tehdáž

aspo nkteré strany zem byly pomrn ídce za-

lidnny. Ke konci XVI. století toulají se v houfech

kolem vsí plzeských: ,,bylo by dobe," píše Max«-

milian nejvyššínm lesnímu, ,,abyste ty vlky, kteí

okolo Prahy jsou, pobíti dáti mohli." Medvdi
nejsou vzácnjší.^*®) [Oliromné ztráty, zpsobené
válkou husitskou, nahsazují se jen velmi zvolna.

Poet obyvatelstva jest ješt mnohem menší nož
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za Karla IV. a nepesahuje zajisté 2,500.000 duší.^^')

Pomry zdravotní jsou špatné. Mor skoro bez pe-
tržení zuí ve dvaceti posledních letech XVI. sto-

letí, a obtí se poítá na desítky tisíc. Bezpenost
jest velmi malá, policie špatn zízena; zákony u-

krutné a nedostatené k udržení poádku. Poet
dom, jediný to náš pesný údaj, zabírá 14.000 pro

msta, jen 4000 pro Prahu, kde pobytem dvoru a

zasedáním snmu se udržuje pomrná zámožnost;

i když pedpokládáme velké nahromadní oby\'a-

tel, pece velmi nesnadno uvíme potu 200.000

duší, který se udává od nkterých historik. Na
venkov po patrném pokroku za Maximiliana a

v prvních letech panování Rudolfova statistika o-

znauje znova náhlé klesání: ze 131. 176 osedlých

roku 1567 pechází na 150.930 roku 1596, ale roku

1615 klesá na 133134
Rolnict\í dosti vzkvétá. Daický ve chvíli samé,

kdy hoekuje nad obecnou bídou. Cechy vydává za

obilnici Nmecka; ale jestliže se orbou obživí národ,

jediné prmysl a obchod obohatí jej; však ani ob-

chod, ani prmysl nenabyly již té ilosti, jako v XIV.
století.

Za stedovku echy byly velikým stediskem
prmyslu a obchodu. VáJkami husitskými byly pe-
rušeny jejich styk}^ s národy okolními, kdežto V)--

puzením mšanstva nmeckého, spory obanskýani,.

cizími nájezdy a vlivem uení asketických byl po-

tlaován nebo zdržován \šeliký ruch prmyslový.
Vláda Podbradova se vyznauje optnou, dosti na-

djnou obnovou, která však brzo byla zastavena

roztržkou se stolicí papežskou, válkou s Uhry a ne-

poádky, které vyplují dobu panování Jagielovc.

Za Ferdmanda I. užší styky s íší a obnovení po-

koje znova vzbudily jakousi innost: na neštstí jeho
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dobrá vle nebyla vždy dosti proziravá, a opatení
naízená asto vedla k výsledkm zcela jiným, než

jakých si pál.

Politické zízení zem zahrnuje v sob soubor

zásad a myšlenek ídících všecken život: a se ne-

odvažujeme txTdit jako druzí historikové, že páni

z jakési instinktixní žárlivosti proti movitému jmní
hledli pekážet výmn a zdržet výrobu obmezo-

vacími naízeními a nesmyslnými pedpisy, nic-

mén vítzství feudální se jevilo také v zákonech,

týkajících se prmyslu a obchodu. Ostatn práv
za této dob}^ se utváí a uruje uení ochranáské.

Panovníci, jichž zejmým prospchem bylo, aby pod-

porovali stav mstský, v oboru hospodáském
nejsou jiného mínní než snmy, a soustava zave-

dená nebo písnji provádná za této doby v Ce-

chách valn se neliší od systému, vládnoucího

v ostatní Evrop. Ale tím, že zevšeobecnla, nestala

se mén osudnou, a její úinky jsou zvlášt neblahé

v zemi krut zkoušené a tžkými bemeny obtížené.

Msta nebyla sice pemožena od šlechty, ale

takka obrácena od ní; na píšt jejich zízení je

zcela oligarchické, a správa obecní znenáhla se sou-

stedila v rukou nkolika rodin, kteréž od vcí obec-

ních odstranily ostatní obyvatele. Tento patriciát

mšanský naproti podruhm jest naplnn týmž
smýšlením, jako šlechta naproti sedlákm: stav se

vyznauje uritji; kasty se uzavírají, svoboda mizí

a s ní duch podnikavosti a chut ku práci. Cechy se

stávají výlunjšími, a výsady a práva se vyhrazují

synm avdovám starých mistr. Podezeh, beznadjní

tovaryši pomýšlejí jen, jak by pracoval: co možná
nejmén. Zrunost technická mizí. — Pivo eské
zachovává svou povst; pipoj íme-li k tomu sklá-

ství, nco soukenictví a plátenictví, provozované
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V severních a severovýchodních krajinách — jsme

u konce. Obyeje pepychu byly by podmínkou
blahobytu, kdyby domácí výroba byla staila po-

ptávkám spoteby, naopak zpsobují ochuzení, po-

nvadž se opatují výhradn z ciziny.^*'') Tíse, za-

vinná takovou ztrnulostí, zavdává podnt k novým
opatením zákonným, jimiž se rozmnožuje obecná

nesnáz. Posledním krokem na této dráze tVrání a

libovle jest povstné naízení Rudolfovo z roku

1605. Bylo dlouho pipravováno, ponvadž snm
roku 1597 ustanovil výbor k jeho prozkoimiáni,

a osm let nebylo marn tomu vnováno. — V srov-

nání s ním nejpodiobnjší ustanovení Colberto\-a

jsou volná. Aby pomoženo bylo drahot, na niž byl

všeobecný stesk, nevdlo se o lepším prostedku,
než ustanovit jakési maximum. Krejí podrobeni

jsou obecnému cenníku, obsahujícímu dvacet ísel,

v tarifu ševc jest jich ticet devt. Dohlídka je

svena zvláštním úedníkm, a aby neby o možno
porušovat njak naízení, uložen jest rznjTU ce-

cbm jakýsi dohled vzájemný. Pekam jest do-

hlížet, aby mlynái plnili naízení, a ševcm bdít

nad koželuliy. Do jakých podrobností zabíhá zá-

kon, poznáme z toho, že mydlái musili kupovat lj
v let, ponvadž té doby jest nejlacinjší. Nikdo
nesmí mít více dom nebo provozovat více emesel.
Mistr \yrobí jen uritý poet kus tokna bílého a

za jeden kus bílý musí zhotovit desvt kus sukna
hndého. Kdokoli poruší poádek, bnde vylouen
z cechu a odsouzen k pokut ,,košem", to jest zaven
do jakéhosi koše a ponoen jednou nebo vícekrát

do vody. Takový zpsob pranýe zachoval se až

do roku 1787.^**)

,,Brzo úad mstský a emeslo," praví Chlu-

mecký, ,,dostávají se jednotlivým spolu spíznným
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rodinám, synm a vdovám mistr, neteím a bra-

trovcm radních pán, cizina a cizinci, jakožto živel

tmto pomrm nepátelský se zavrhují a zamítají,

a nikdo se neodvažuje zvení piblížit k této oligar-

chii mšanské, vše pohlcující." Tato konen se

stane obtí svého sobectví. ,,Rychlé ochuzení po-

íná, protože výrobce, chránný \ýš uvedeným zp-
sobem, nenalézá již odbratele a aby odbyl své

zboží, musí je sám spotebovat."^*^) Zákony, usta-

novené k zamezení lichvy, poutají obchod penžní,

týravými neb ukrutnými pedpisy, jimž podléhají

Židé, soudním jednáním zdlouhavým, nejasným,

promnlivým, zákony utlaovacími se ochromuje

konen všeliký duch podnikavý a na mizinu se

pivádjí msta. ,,Národ eský nemá žádného pr-
myslu," píše Žerotín roku 1590, ,,miluje jen to, eho
nabývá pirozen a bez práce. Myslím, že kdyby ne-

bylo veliké úrodnosti zem, velká ást oby\'atelstva

by zemela hlady: žije den ode dne a stará se toliko

o pítomnost. Msta eská, mimo Prahu, nelze srov-

nat s msty nmeckými; jen námstí bývá ozdobeno

prostedními budovami, jinak není tu nic památ-

ného."

Obchod neprospívá lépe než prmysl. Silnice

jsou špatné; spojení nesnadné, cesty nebezpené:

z Prahy do Brna se jezdí osm dní. Pošta slouží jen

králi, a šlechta i msta nemohou udržet jinak spo-

jení než tím, že užívají zvláštních posl rychlých.

Policie je špatn opatena, spravedlnost nejistá.

Privilegiemi jistých mst a monopoly se zdržuje

všeliký obchod: na každém kroku cla, ungelty, mýta.

Zákony se zdají složeny k tomu, aby zastrašovaly

kupce. Zprávy, které se nám zachovaly o jednot-

livých mstech, svdí tu a tam o jisté ilosti v ob-

chod, ale vtšina jeho jest v rukou cizinc, zvlášt
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Vlachv. Italština se stává eí obchodní. Obchod
jest jen obstarávací.

V spolenosti, založené na výsad a libovli,

nikdo nepomýšlí tolik na své obohacení, jako na to,

aby zamezil pokrok svých soused. Msta bdí, aby
žádný obchod a žádný prmysl nevznikl ve vsích,

nepomýšlejíce, že se konen sami stanou obtmi
\'ýsad, tak žárliv ostíhaných. Jak obyejn ped-
sudky a lakota se zakrývají za theorií \-deckou:

práv pod záminkou zachování ádu sociálního páni

brání svým sedlákm, aby se neusazovali v mstech,
a mšanm, aby nenabývali jmní pozemkového,
mšané zakazují soutž a vtsnávají emeslníky
v pravidla nepekroitelná; tyto nauky pronikly

tolik mysli, že se již nepotkávají se žádným odpo-

rem: ale tím, že pijaty jsou bez odporu, nestávají

se ani mén lichými, ani mén osudnými. Pekážejí
utvoení se kapitálu, zmenšují vliv tídy stední,

kazí a oslabují stav mstský, dotýkajíce se samé
p(jdstaty životní síly království.

III.

Lidé si stžují vždy; v každé dob se ozývají

tytéž náky na drahotu potravin, na všeobecnou
bídu, na nesnadnost nebo nestálost vcí; i za dob
nejšastnjších nalezneme v svdectvích vrstevník
všecky rysy, potebné k vykreslení obrazu situace

co nejtemnjšího.

Nesluší zapomínat na to: velice pehnané bylo

by tvrzení, že Cechy ke konci XVI. sto'etí byly
v úplném a naprostém úpadku. Msta, jakkoli ve-

lice poklesla, pece si zachovala zbj^tky dávné své
dležitosti. Abychom si utvoili ádnou pedstavu
o skutenosti, teba pomyslit, ím na píklad bylo
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Polsko ke konci XVllI. století: pirovnáním véc

vyn;kne v pravém svtle, oslabí se stíny, ukáže se,

co síly a prostedk bylo ješt nahromadno v krá-

lovství eském. Národ byl vzdlaný a velmi živý;

pda úrodná, chut kn práci nezanikla, znamenité
bylo ješt bohatství, nabyté nkolika staletími

osvty a šetrnosti. Ale známky úpadu vynikaly

tím více. Záloh nepibývalo již, spíše se vyerpá-
valy. Blahobyt klesal znenáhla. Zdraví zem,
možná-li užít toho obrazu, bylo podryto vysilující

chorobou. Ve spolenosti, do které není pístupu,

city nejhlubší odumírají nebo se zvrhují; ježto zá-

kony zdržovaly všelikou innost, duše usínaly ve

vzrstající malátnosti nebo pirozená poteba dn-
nosti propukala všelikými zpozdilostmi a výsted-
nostmi. Velk( prmysl a velkoobchod vyžadují

obezelost, rozvahu a pevnost ducha, jimiž se lidé

pipravují na nesnáze a obti veejného života: ná-

rodové obchodní bý\ali vždy národy svobodnými.

V dob, kdy poal odboj husitský, zem eská se

tšila ze všech (Jobrodiní vlády Karla IV.; v XVII.
století bohatství její bylo vratké. Jcji protivníci byli

nebezpenjší a její obranné prostedky mén vy-

datné. Vítzství by bylo vyžadovalo hrdinského

úsilí, avšak Cechy nebyly ho již schopny. Jejich mrav-

ní síly byly opravdu mnohem více ješt zasaženy,

nežli jejich hmotné síly.

Všecky tídy strádají tehdáž týmiž neduhy,

jichž nemírní tém rznost podmínek sociálních —
S(jbectvím, lhostejností k \cem veejným, hrubostí

nebo porušeností mrav, touliou po rozkošech a

marnotratnictvím. Šlechta ve všem je vzorem, a

nešastný její píklad svádí všecken národ. ,,Byl

to neustálý svátek," teme v Pamtech Bassom-

pierra, který zanechal nám nkolik zajímavých zpráv
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o svém pobytu v Praze roku 1604. Stále se kvasilo

nebo tanilo, nebo jezdilo na saních nebo jinak ba-

vilo. Hry, hostiny, prvody, orgie vyplují život

vtši ásti šlechtic: život jest jim toliko karnevalem;

politika prostedkem dosáhnout velkých sinekur.

Thurn neodpustí nikdy katolíkm, že odali mu
velmi vjmosný úad purkrabský na Karlšteiné.

Práva dostane se tomu, kdo nejvíce podá. Od se-

kretáe císaova až po nejnižšího sluhu vše jest '>

platné. ,,V Praze," píše vyslanec španlský, ,,možná
vyjednávat s úspchem jen tehdáž, jsou-li peníze

v rukou. "^*^) Snmy zavdávají jen píležitost k ho-

dování: k nejdležitjším schzím šlechta se ne-

dostavuje, protože se hostina píliš dlouho protáhla

a hodovníci ješt nevystízlivli. Opilství jest tak

rozšíeno, že neuráží nikoho. Petr Vok z Rosen-

berka, byv obvinn z nemírného pití, nehledí se

omluvit, nýbrž pestává na výroku, že není sám.^^*)

Hody takové asto mívají v záptí hádky, f)áni ?e

chápou svých me, vrhají se na sebe. Ani ženy ne-

bývají lepší. Manželka pana Petra Voka, Kateina
z Ludanic, byla sic od pirození dobrotivá a štdrá,
ano — a to již v svém panenství — až marnotratná,

že by všecko byla ,,rozmantlovala"; avšak pi tom
byla divná a jsouc zdtinlá a nesmyslná, nehodila

se veskrz k správ njaké: vbec prý Inla všelikým
vášním poddána, kteréž pohlaví mdlejšímu pipadají:

poslouchajíc rady a eí lidí lehkých dávala se svést

ke skutkm, které byly proti Bohu a slibu manžel-
skému a zavdávaly píinu k rozmluvám a klevetám
lidským.^**) A Kateina z Ludanic byla pece vy-

chována v Jednot.
Patriciové mšanstva práv tak jako šlechtici

vykoisují svj vliv, razí peníze se svými obpisy.

Jejich spoluobané stžují si neustále na jejich la-
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kotu, na cesty, jež podnikají nákladem poplatník,

na platy, jež vymáhají a jichž zákonnost jest práv
tak pochybná, jako tžko lze ospravedlnit jejich u-

pntebení. Zvlášt hostiny bývají asté, vždy na

obecný ád. V Rakovníku konšelé takto pravideln
jídají na radnici každý týden pi porad, a nejmenší

záminka zavdává píinu k novým schíizkám; nej-

obyejnjší takovou záminkou bývají trápení a

popra\y zloincii, kdy se páni scházívali v nejpl-

njším potu a dobe si pochutnávali. Takovým
míháním se zadlužují msta, ale nad rozvrat finanní

smutnjší je znemravnlost. Jak^an právem takoví

náelníci od svých podízených vyžadují oddanost

k vlasti a poslušnost zákon?
Snmy se zabývají touto divokou náklonností

k rozkošnictví a pepychu, rozmnožují naízení, od-

poruují pánm, aby písn bdli nad svými pod-

danými. ,,Což pak se lidí sedlských obecních dotýe,"
praví usijesení snmovní z roku 1545, ,, kteíž majíc

manželky, také s kubnami pebývají a mnozí z nich

utekouc od ženy a majíc je živé jinde sob jiné po-

jímají, tolikéž i ženy se téhož proti mužm dopou-

štjí: a protož každý pán, rytíský lovk, msta
pražská i jiná, aby to na gruntech svých netrpli, tak

byl-li by který z takových na gruntech jeho . . . na-

lezen a postižen, má vzat od toho pána býti a u pra-

nýe aby jemu šilink dán a cejch piložen byl."

Jinými naízeními zakazují se posvícení selská, též

kolední piva neboli obecní, ,,ponvadž skrz po-

svícení a takové jich satky neb schze mnozí a

astí svarové, mordové a jiní mnozí neádové a hí-
chové proti pánu Bohu se páší a tudy lid selský v roz-

pustilosti k outratám, záhub a chudob pichází . . .

Tolikéž i pástky a hry, na kteréž se scházejí a pi
nichž tém více nežli pi jiných artikulích oplzlosti
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a híchy páchají, aby každý pán, rytíský lovk,
Pražané a jiná msta na gruntech svých opatriH a

je zastavih pod trestáním týchž hdí, jakžby se kaž-

dému pánu mírn a slušn vidlo. A jakož také lidé

sedlští obojího pohlaví sob v nenáležitých a píliš

pyšných šatech chodí a je sob kupují, jakožto šry
zlaté, košile kmentové se zlatem vyšívané, peí
jíštrosové, sukn lindišové, to každý pán pi svých

lidech poddaných aby zastavil a jim toho nedo-

pouštl, než aby chodili tak, jakž na n náleží."

Prázdná slova! Zákony vyznaují sice nebezpeen-

ství neduliu, ale nezabraují jemu. K zlepšení stavu

bylo by bývalo dosti, avšak také teba, aby
tídy vedoucí vlastním svým chováním uily
své poddané dstojnému životu a aby spravedlivjší

zízení budila opt zálibu k spoivosti; ostatek byl

jen polehujícím lékem. Historikové, kteí pro-

zkimiem archiv dospli k hlubokému poznání ná-

roda, všichni docházejí k úsudkm dosti pessi-

mistickým, vytýkajíce opilství, asíé hádky, zkázu

mrav. Pamti Daického podávají nám velmi živý,

a ne píliš píkladný obraz msta eského v XVI.
století. Zloiny bývají asté, svazky rodinné dosti

rozpoutané. Nikdo se neleká trest, asto ukrut-

ných, jimiž se stíhá cizoložství a prostopášné živo-

bytí, ježto se jich užívá ostatn jen obas a nestejn.

Dv vci zvlášt význané svdí o malé jemnosti

mravní: neobyejný poet manželství posloupných

a obyej ženit se pro peníze. Neustále se pipomíná:
to byl její tetí, tvTtý muž, jeho tetí nebo tvrtá
manželka, ovdovla po tetí. Ve zvyk vešly satky
osob nerovného stáí, takže se jim nikdo nediví:

mladí muži, kteíž opouštjí universitu, chtjí-lise vy-

šinout, za manželku vybírají si nkterou vdovu chyt-

lavou; pozdji až zddí a zestárnou, ožení se s mladicí.

Denis-VanSnra, Konec lamaetatBostl ivké, II. 27
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Ne že by tehdáž nebylo v Cechách emeslníkv
obratných a poctivých, ani mšan šetrných a vá-

žených, ani pán zachovalých a šlechetných. Zvlá-

št tu platí omezení, jež výše jsme uinili o žalobách

mravokárc. Kronikái rádi uvádjí pohoršení, a

kdyby bylo možná v této vci podat íslice, každý
zajisté by byl ponkud pekvapen. ehák, ^") který

prozkoumal regisi-? konsistoe na Horách Kutných,
msta, z kterého ,.fáv pocházel Daický, vyítá
v letech 1515 až 1619 jen asi sto spor manžel-

ských, ke kterým možná pidat sedmdesát rozepí
o slib manželský; i když pedpokládáme — jak se

ostatn pravd velice podobá — že to jest velmi ne-

úplný seznam spor manželských a nedostatk mrav-
ních, íslice není neobyejná pi mst, jehož obyvatel-

stvo taktéž bylo dosti etné a záleželo ze živl zvlášt

bujných. Není pochyby, že si národ eský zachoval

ješt ony vzácné vlastnosti odvahy, houževnaté trp-
livosti, jemnosti a laskavosti, o nichž svdí celé

jeho djiny; zpsob, jak snesl a pekal pronásledo-

vání, jest výmluvnou protestací proti každému,
kdo by chtl zapomínat toho. Ale tyto vlastnosti

byly nepoprn pozmnny a oslabeny, a znova se

objevily neporušen teprve po hrozné boui, kterou

vyištno bylo ovzduší. Zatím ped samým bojem

zdá se tém nepochybno, že pechvaty šlechty, ne-

jistota vlády slabé a pec utiskující, hádky dogma-

tické a zkáza všeho ústrojí církevního zpsobily jisté

ochabnutí nejvzácnjších vlastností mužných a

špatn pipravily národ k hrdinskému úsilí, jež je-

diné bylo by odboj uinilo vítzn^in. Národu vedlo

se jako lidem, kteí jsouce vyerpáni životem vysi-

lujícím a nezvyklí se namáhat, zachovávají zdán

livou sílu, ale jejich tlo jen nedostaten o^^ iiije

nemoci neb únav.
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Nemíníme zajisté psát obžalobu: v djinách vše-

liké úmysly odsuzovací bývají obyejn zpozdilé;

zde by se zošklivil^ všeliká myšlenka oerovací.
Samo neštstí zjednává Cechm šetrný soucit, kdy-

bychom i zapomnli, že s nimi pemožena byla také

vc svobody. Ale musíme-li vytknout jejich po-

rážku, pro bychom nechtli poznat její píiny?
Nkteí historikové ji vys\tlují spíš okol-

nostmi nahodilýiui, neobratnou \olbou náelník,
chybami velitel. Jejich vlastenectví, krvácející

z nevyléitelné rány, snaží se nalézt útchu v tom,

že vinu svého neštstí svalují na nespravedlnost

osudu. Na prý pestávat na s\-dectvích, jejichž

cena jest obmezená a podezelá; zkoiunejte skutky

pouze prkazné. Zda duševní život byl kdy hlubší,

jazyk národní váženjší, šk(jty zdárnjší? Možná-li

mluvit o úpadku pi této všeobecné snaze po vzd-
lání a pi tomto bohatém myšlení?

Nejen patma jest jejich upímnost a úcty

hodná sympathie, jaké zasluhují šlechetné jejich

vášn, ale vážný jsou i dvody, jež uvádjí, a po-

v'šimnutí hodný skutk}', jež oznamují.

Reformace zpiisobila utišení záští národního,

tak že Cechm možno b3do zba\'it se neblahého osa-

mocení, v nmž zstávali od doby upálení Husova.
Neposílali bratí jediní svou mládež na studia do
ciziny: lutheráni rádi navštvo\'ali pednášky na
univt-rsitách nmeckých, katolíci na uni\'ersitách

vlaských. Nastoupením Habsburk na trn eský
rozmnožil}' se styky s národy cizími; mladí páni trá-

vili své jinošství ve Španlích nebo v Itálii, a V}--

chováni nezdálo se úplnVin bez putování po Evrop.
Tyto cesty budily rozum, tíbily vkus: mnozí p-
nášeli odtud pravou úctu k littraturám starovkým.
Humanism, který za doby Jagiclovc býval toliko

27*



— 420 —

zábavou nkolika uenc, proniká již duchy a pro-

muje je. Mecenáš Jan starší z Hodjova
chce dokázat, že od asu Bohuslava z Lobkovic,

,
.eského Huratia", a Sigmunda Hrubého z Jelení,

jehož tak vele chválil Erasmus, studia klassická

nepoldesla v Cechách: j^adesát spisovatel pracuje

o sl)írce verš, Jia niž on iní náklad, a veliký poet
básní tu uveejnných se vyznauje nžnými ob-

razy, pknými myšlenkami, ozdobným slohem. Ale

jak prostedními básníky jsou tito pátelé Hod-
jovského;^*') lehkost, s kterou ovládají verš, zakrývá

jen slabost jejich nadání; jen latinou se povznášejí

nad svj pedmt a nad sebe samy.

Ve všech tídách spolenosti mají mnoho te-
náv, obdivovate v a následovník. Na univer-

sit pražské studia klassická, na chvíli pokleslá, opt
byla povznesena professorem jazyka eckého M a-

toušem Kolínem z Chotin y^**) a jeho

nástupci Petrem Codicillem z Tule-
c h o v a^*^) a Martinem Bachákem
z N a u m r e.^^")

Tento zvlášt pracuje s neúnavnou oddaností,

aby se znova zídilo a zlepšilo \'eejné vyuování.

etné a kvetoucí školy za doby Karla IV. utrply

velice v dob válek husitských jednak následkem

zmatkv a obecné bídy, jednak hlubokým úpadkem,

jakým zastižena byla universita: již jen pouhou

vzpomínkou bylo nejvyšší zízení, které vykonávala

až dotud nad nimi ; katolíci a bratí ovšem se vymkli

jejímu dozoru, a utraquisté sami si nevážili valné

uitel, které posílala jim ponkud na zda bh.
Protože studujících na ní bylo pcídku, nemla
dosti kandidát na místa, jež mla opatit, a asto

k úadu uitelskému ustanovovala kantory, zvoníky,

emeslníky. Nikdo nevezme za zlé rodim, že svým
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dtem radji brali jiné uitele. V samé Praze ped
oima rektora soukromé školy byly školám veejným
hroznou soutží. Misii se horšili, žalobu za žalobou

posílali radé mstské, kteráž odpovídala, že pro na-

vrácení žák jest výborný prostedek, totiž usta-

novení uitel lepších, nežli jsou druzí.

Universita uposlechši moude tchto rad, pra-

covala statn o své oprav, a asi okolo polovice XVI.
století pozná\'áme velmi významný pokrok na \šech

stupních vyuováni. Znenáhla správa škol dostává

se jí opt na veliký prospch studií, a zlepšení po-

krauje bez pekážky a zvyšuje se až do roku 1620.

Z register universitních se dovídáme za této doby
asi o stu škol, spravovaných od jejích žák, poet to

zajisté znamenitý, zvláš uvážíme-li, že naše se-

znamy jsou velmi neúplné a že k veejným ústavm
teba piíst školy katolíkv a bratí. Uitelé,

vykonavše studia na universit, závisí na její moci,

pijímají její návody, užívají jejích methud; úcta,

pojící se ke jménu jejich, dkazem jest, že jejich

okolí chápe dležitost vzdlání. Mnozí nab3/vají

v obci postavení velmi vzácného, stávají se písai,

mstskými úedníky, konšely; nkteí muži, kteí
tehdáž byli pýchou mšanst\a eského, poali sta-

vem uitelským: ani pozdji, když spravují vci
mstské, nezapomínají na prvotní svj úad, do-

hlížejí ke školám, povzbuzují mladé uitele a vše-

možnou podporou hledí k rozšíení vdomostí.
Plodné závodní se podniká mezi jednotlivými

msty. Od XIV. století spolky literátské
se tvoily pro pstování zbožnosti a vzdlání, jejich

pf)et roste víc a víc, šíí se i do msteek; bratrstva

eská se tvoí vedle starších bratrstev latinských.
Vyšší stavové práv tak, jako mšané jsou pe-
svdeni o poteb vydržovat dobré školy. Methody
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puedagogické se zlepšují; co dvtipu a rozumu v in

strukcích Bachákových! A komu není znám vliv,

jaltým Komenský psobil v oboru vyuování? - -

Však není-li patrno, že bystrost jeho názorv á

smlé i praktické opravy jím navržené pedpokládají

již zdokonalený zpsob vyuovací ve školách, kde

se vzdlával? Stránský, který byl professorem a

iil píležitost seznat stav škol v Cechách a v rz-
ných zemích jiných, míní, že nikde mládeži a zvlášt

chudé mládeži nebylo tak snadno se vzdlávat^"),

a jesuita Balbín, kterého nemžeme vinit z pílišné

lásky ke kacíství, lituje zániku zízení školního

z doby ped rokem 1620.

Ruch literární koistil zajisté z této obecné

snahy po vzdlání. Knih pibývá, hojn jest pe-
klad. Polemikami náboženskými se v}i;íbily mysli,

vzbudila záliba pro rokování a zkoumání, velmi ile

zachovává se tato záliba, ale znenáhla se obrací k ji-

ným pedmtm; pehojný jest poet cestopis,

védy se mén zanedbávají; Rudolf na svj dvr
povolává dva nejslavnjší uence své doby T y-

chona de Brahe a Kepplera. Thade-
á š Hájek, léka, botanik a hvzdá, vydává
proslulý svj herbá a pracuje o vdecké map Cech,

kterou bohužel nemže dokonit. ^^^) Botanik Adam
Zalužanský, ,,takový filosof, jakému vk jeho

a národ náš neml rovn", pedvídá theorii Line-

ovu.*^^) Jessenius v Praze první koná pitvu.

Podniká se vdecký prozkum jazyka, sbíraj'

písloví, vydávají slovníky, mluvnice, a g r a m m a

tiká Blahoslavov a^^*) nejen hluboce vysti

liuje ducha jazyka, ale vyznamenává se i ueností

1 neobyejn rozsáhlou znalostí spisovatel starších.

Za rokování snmovního se vyvinují bystí

eníci. Veliká škola ])rávnická, jejíž ozdobou byli
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Ctibor Tovaovský z Cimburka a Viktorin Kornel ze

Všehrd, pokrauje dále Brikcím z Licsk a/'^"]

který vydává obecné právo Starého msta pražského,

a Pavlem Krystyánem z Koldín a,"')

který spoádal práva mstská království eského

(1579). Mluvili jsme již o škole historické,
o neobyejném jejím úspchu, a o obou nejvýzna-

njších jejích pedstavitelích, Václavu Bu-
dovci z Budova a Karlu starším
zŽerotína.

Pomineme dosti etných, ne-li nejlepších dru-

hých spisovatel, vždy již z nkolika tchto rys'

mžeme vysvtlit si oprávnnou hrdost historik

eských a jejich hnv na události, že tak násiln za-

hubily tuto mnohoslibnou vzdlanost. Ano, zem
eská chovala ješt zárodky budoucnosti; ano, živila

celé ady muž, kteí s duchem vyšším spojovali nej-

vzácnjší snahy duševní. — A pece, pihlédneme-li

k vci blíž a vypustíme-li nkterá veliká jména, záhy

poznáme vnitní neduh, sžírající všecken tento zdán-

livý prospchy I pi nejslavnjších nmžích, pi B u-

d o v c i a Ze r o t í n u, prese všecky sympathie,

jež budí, zda mžeme zapomenout na úzké meze
jejich ducha? Jejich vlastenectví se nepovznáší nad
pedsudky vyznání a jejich svdomí se hýbe a bouí,

že se píliš živ zabírají o osudy království: ,,Cím

to jest," píše Žerotín, ,,že já, a jsem kesan, lnu

tak tsn k vezdejší své vlasti ?"^^') Jsou mysli las-

kavé a mírné, ale neznají jiné vlády než oligarchic-

kou, a svdomí obou se nekormoutí bezprávím pá-

chaným na lidu, které dlužno napravit, némá-li se

pykat za to. Jsou vzdlaní a vdy chtiví: zda chá-

pou nejvyšší cenu vd, nezištné pstování pravdy a

krásy? Píší jazykem výteným: co nového pinášejí

a ím pispívají ku pokladu myšlení lidského? V sku-
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tenosti tací mužové isou ctí národa, ale nikoli spá-

sou, a jejich spisy se vyznaují sice nejvyšší mrou
dokonalosti, ale jeví také úplnou neschopnost ku

pemn a rozvoji; znepokojuji spíše, než aby budili

podiv.

A nedostatek ten se jeví ješt kiklavji, po-

hlédneme-li na muže, jenž této dob literatury eské
— a plným právem — dal své jméno, na mistra

Adama Daniele z Veleslavína. Že-

rotín a Budovec jsou pedevším politikové, proto

ušlechtilá jejich prostednost uráží mén, a oni svými

skutky poskytují náhrady za myšlenky. Prázdnota

hrozná zeje naopak u Veleslavína.
,,
Jazyk eský,"

praví v pedmluv k slovníku svému S i 1 v a q u a-

drilinguis (1598), ,,jak jej nyní máme vzd-
laný, jest ozdobný, bohatý, hojný, líbezný, vzne-

šený, k vyložení všech vcí, nech se týkají theologie

nebo filosofie, zpsobný a píhodný." Opravdu.

Obratní dlníci zpracovali a vytíbili jej zpsobn
a píhodn; nástroj je výborný: bohužel spisovatelé,

nemají co vyslovit. Myšlenka se ochuzuje tou m-
rou, kterou se jazyk zdokonaluje. Nikdy sloh nebyl

zvunjší a spisy nudnjší.

Po dobu píliš dlouhou spisy scholastické za-

bíraly pozornost a inné síly národa se vyerpávaly
v planých hádkách; ješt za této doby theologický

hypnotism ovládá muže nejvzdlanjší. Nad to bez-

penost není dostatená, pronásledováním, zasti-

hujicím práv nejilejší a nejnadanjší ást národa,

konen se vysilují duchové; pevážná \tšina oby-

vatelstva živoí v nevdomosti, jsouc ztracena pro

všeobecné tvoení. Tím v^ším se jeví jakási krajní

únava. Zrunost technická jest obecná, ale z\Thuje

se ve všednost. Za celé století nebylo vydáno ani je-

íiiného díla básnického, jež by zasluhovalo zmínky.
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Poesie jest emeslem, veliký je poet básní píle-

žitostních, v nichž se slaví veliké i malé píhody ze

života panovník, pán nebo konšel mstských;
špatné to zamstnání, snižující skladatele, a bídné

ho obživující. I drama, není-li prostým a pouhým
pekladem z nminy, jest dialogisovaný dithyramb^

v nmž se bez vkusu a bez ostychu do nebe vynášejí

pednosti a ctnosti nkteré vznešené osoby. Nápo-
doba ciziny je zjevná, a nadání se spokojuje mecha-
nickým, užíváním pravidel vždy složitjších. I u bra-

tí inspirace národní ustupuje víc a více chladným:

a stídmým skladbám theologickým, a takto zaniká,

znenáhla poslední ozvna poesie národní,

Co tou Cechové? Romány nekonené a ne-

japné, polemické knihy náboženské, rozvláné^

choulostivé, verše prázdné a plané, jež neúnavn
skládá asi deset veršotepc.^^^) Za takového stavu

vcí duchové malátnéjí. Horujc-li se velice o tom,,

jak rozšíen byl humanism, a jak vyvinuto bylo

vzdlání: na jaký stupe dokonalosti se povznášejí

nové ideje? — Zdá se, že ne píliš vysoko. Náky
vrstevník nad malou zálibou Cech ke studiu váž-

nému nejsou planou frasí. Mnohým pstování vd
a umní jest jen vcí módy, marnivostí. Uenci,
jichž jména se uvádjí, celkem jsou neetní, vt-
šinou cizinci : zda zpsobují opravdový ruch vdecký ?

Jakým vlivem badání jejich psobí na národ? "Ano,

zda zasahuje jej ? — Zdá se, že nikoliv.

Nemáme pro pochybovat o pravdivosti zpráv
Stránského, a možná vskutku, že školy eské té doby
byly nejlepší v Evrop: bží jen o to, co znamená
tato pomrná pednost. Nelze pochybovat, že jest

mnoho škol a nkteré výborné: ale prmrná jejich

cena? Uitelé picházejí práv z university, kde
p)byli nkoliv msicv, a jejich vdomosti jsou
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skrovouké, štstí jim kyne teprv, a své povolání

milují nejvíce tenkrát, kdy se jim podailo vzdát

se ho a získat jiné postavení. Jejich položení bývá
vcinii nestálé: sthují se skoro tak asto jako farái.

Zda se za takových okolností podobá pravd, že

obecné výsledky byly v-elmi skvlé i pi dobré vli
nkterých mužv a pi jistém zlepšení hmotném?
Spíše by se zdálo, že vzdlání chabne, známost la-

tiny jest mén obecná. V msíci beznu 1609 pro-

kurátor Martin Fruvein, pedítaje prohlášení krá-

lovské, barbarským zpsobem znetvouje formuli

latinskou: ,,taková umlost", podotýká Skála, jenž

vypravuje o té události, ,,byla tém pi všech pro-

kurátorech eských, kteí sice v tu dobu zdáli se býti

nejpilnjší atlantes nebo podprcové vcí tchto
obecných ".^^^)

Universita má nkolik vynikajících professor;

ke konci století XVI. nkteré šastné opravy jsou

zavedeny — ovšem ješt malé a skromné pro neduh
tak veliký. Kdo by sml vzpomenout na dni slávy,

kdy Praha závodila s Oxfordem a Paíží o vedení

Evropy kesanské? Takové upomínky i za Bachá-
ka by se zdály krutou ironií. Nikde se v svtle žalost-

njším nejeví zhoubný výsledek boj náboženských

a politických. Universita jest protestantská, a krá-

lové ovšem všecku svou píze prokazují jejím

soupem, jesuitm. A evangelíci? — Jen univer-

sita byla by poskytla jejich knžím vzdlání poteb-

ného zvolnou a stálou prací studujících; byla by

v zemi rozšíila soubor ideí prmrn spolených. —
Obecné úvahy takové zanikají naproti nejobmeze-

njším pedsudkm. Universita je podezelá luthe-

ránm, pokud jest utraquistická, a stává se podeze-
lou umírnným, jakmile se kloní k stran pokroilé.

Ostatn snmy jsou neschopné provést opravu,
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která by vyžadovala asu a dslednosti: na takuvé

pdé vTátké žádná pevná stavba se nemže zbudovat.

Záhy se upouští ode všech zámr, jež nevedou
k bezprostednímu a skutenému zisku; snmy se

rozncují, ale nepodnikají nieho; neznají jiné formy

innosti politické než revoluci. Cas od asu nkteí
eníci vyznaí zlo, ustanoví se výbor, uijií návrh,

ale sotva že se stavové rozejdou, vc je pohbena,
a události jdou svVm chodem.

Statky nebyly navráceny universit; její pro-

stedky jsou nedostatené a nejisté. Zastaralými

pedpisy — na píklad povirmostí coelibatu — spolu

s nedostatenými píjmy a nejistým postavením se

odvracuje % tšina muž dstojných. Zbývá nkolik
professor v3sloužilých: jsou k úhon duchm
prostedním, které znepokojují sv^nii obyeji a

kteí se všemožn hledí zprostit nevolného svého
sousedství. Od doby, co styky s Nmeckem jsou

mén nepátelské, vtšina tch, kdo jsou nespokojeni

s tímto živoením, vyhledává na universitách n-
meckých život volnjší a svobodu plnjší. Zbý\'ají

tu jen osoby bázlivé a úzkostlivé, které v studiu

vidí toliko emeslo: nejlepší as tráví správou skro\--

ných svých dchod; pední jejich starostí jest, aby
nevzali újmy a lehce získali nuzné své služné. Je-
dinou fakultou — se zkouškami a pednáškami pra-

videlnými aspo v zásad — jest fakulta filosofická.

Není fakulty právnické! V dob, která všecka je

vyplnna spory nábožensk^Tni, není fakulty theo-

logické! Studujících bý\'á sotva ticet. Professoi
si hovjí v nedbalé neinnosti: jejich pednášky
jsou nedostatené a nepravidelné. Endcmické cho-
roba tohoto století, opilství, podléhají též misti.
,,Ccntubcrnium zasluhovalo by správnjšího názvu
coi.bibcrnium." Povolání do koleje, zkoušky, na-
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rozeniny, asté vyjížky do vsí dávají samou pí-
ležitost k pití; mysli se rozncují, hovory oživují a

nejsou to otázky vdecké, o nichž se rokuje tak živ.

Z hádek docházívá ke rvakám. Misti jsou tak
neopatrní, že neskrývají svých chyb v kolleji; konají

úkol heilot pro vzdlání svých žák: tito z úcty

jakési k«tomu, ím se sami stanou pozdji, podpírají

je v chzi vratké a odnášejí je, nemohou-li se udržet

na nohou. Druhého dne duch je zkalen, práce tžká.
V zim studující, asto docela promrzlí, u dveí po-

sluchárny ekají na professora, který nepichází. Jsou
to novákové nezkušení; po nkolika nedlích se

dovtípí a picházejí na fakultu jen ob as; Mnohý
uitel má dv nebo ti pednášky za tvrtletí, druzí

vbec žádnou. Nepátelé university tvrdí, že ztrá-

ví-li nkdo dv nebo ti léta v jejich kollejích, nestojí

za nic. I nejlepší professoi neunikají nákaze. V po-

slední ásti svého života Bacháek poal se také opí-

jet: z toho vznikaly veliké hádky se starým jeho pí-
telem Trojanem, jenž byl též oddán opilství: jed-

noho veera se dostali do sebe, a Trojan málem by
byl letl oknem; ubohý Bacháek pro tento kousek

byl obeslán ped radu akademickou, která vyžádala

na nm slib, že se neopije aspo po celý rok; mistr

prosil jen snažné, aby mohl v své síni vypít sklenici

vína s nkterým svým pítelem.

Anekdoty nejzajímavjší nebývají nejpravdi-

vjší. Nelze nikdy, vit jim úpln; teprve když

je opravíme, oslabíme a vysvtlíme, jaksi se pibli-

žují k skutenosti. Opilství teprve ped nedávném
se stalo známkou špatné spolenosti, a Bacháek,
jestliže rád pil sklenici vína, nebyl proto uitel mén
svdomitý, uenec a paedagog osvícený a moudrý.

Z jeho druh mnozí ho chápali a podporovali. Nic-

mén pi všech možných výminkách konen nelze

1
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pece popít prostednost vyšších studií, a jest na

jev, že úpad tmiversity zajisté nejžalostnjším vli-

vem psobí na mravní stav celého národa.

Je vždy na velikou škodu zem, porušují-li se

t^^to ústavy vzdlání národního, jichž úkolem jest

rozšiovat a pstovat krásu a pravdu. Cit literární

v pravém slova smyslu se otupuje. Pokrok jazyka

a plodnost spisovatel do jisté míry zakr>"vají prázd-

notu jejich díla, ale z djin lunní jasn poznáváme
suchopar a nep'odnost toho vku.

Poznáme-li ponkud dkladnji pány eské
XVI. století, kteí vedoji stavy, ídí strany, v svých

rukou sousteují moc a bohatství, shrnujíce v sob
nejvtší mrou pednosti a slabosti své vlasti a doby,

shledáme, že lze je rozdlit na dv veliké skupiny,

na vící a na umlce. Renaissance a re-

formace jsou oba póly tohoto století a jako ve všem
svt tak i v Cechách všickni lidé vzdlaní kolísají

mezi tmito obma pitažlivými ohnisky; jen že

u pán eských tyto ušlechtilé vášn náboženské

i umlecké zdají se jaksi zmkilé, nejsou ani dosti

smlé ani dost opravdové jako jinde.

Kdežto fanatikové mezi nimi splétají se svou

vrou píliš mnoho výpotu nebo jistou pokleslou

únavu, umlci jsou jen zvdavci. Vejdte do snmu
v den, kdy pedsedá Budovec, a eknete, že ocitl jste

se v parlamentu anglickém v pedveer boue pn-

ritánské: týž jazyk biblický, táž sms politiky a ná-

boženství, tytéž žaloby proti moci panovnické, o-

hrožující víru, ústavu, ano i est zem: avšak podoba
jest jen zdánlivá, slova nemají téhož smyslu, duše

týchž poteb. — Na svém zámku pan Vilém z Ro-
senberka se podobá knížatm italským za doby re-

naissanní; všickni letopisci užívají toho pirovnání,.

jež lichotí mu — zajisté proto, že není pravdivé.
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Tito dilettanti jsou jen povrchn vzdlaní; nev-
douce o pravém požitku esthetickém, podporuji

umlce, zizuji nádherné paláce, umlecká díla kupí

v svých palácích, jejich zámky jsou obklopeny aro-
krásnými zahradami; nové druhy rostlin nebo zvíat

ozdobují jejich sady; pávi, koroptve, tuHpány, jrž

Busbek pinesl z Caihradu; slavností velkolep poá-
daných jest veliký poet. — Ale celkem to vše jest

jen nádhera, a nikoliv umní a asto dtská chlu-

bivost spíše než nádhera. Vtšina tchto pán hol-

duje mód, jejich vkus není ani jemný ani jistý.

S tohoto hlediska, jako s tohka jiných, Rudolf

shrnuje v sob dosti vrn obecnou povahu avých

vrstevník. Jako jeho ctižádostivé snahy jsou bez

stálosti, horlivost bez ráznosti a nesnášelivost bez

víry, práv tak vášniv lne k vcem umleckým, a
nerozumí jim. Obraznost ovládá ho; malíství, so-

chaství, mosaika, zlatnictví, alchymie, astrologie,

zkrátka všecky formy innosti duševní baví ho ^e-

lice. Jeho jednatelé jezdí po svt, aby opatili mu
vzácné pedmty. Po jeho smrti jesuita Julius Cé-

sar Boulenger, znamenitý archaeolog — zemelý
v Cahorsu roku 1628 — páí na 17 milion cenu pe-

rel, drahokam, zlatých a stíbrných pedmt jeho

sbírky: pidejme k tomu cenu obraz, soch atd.,

summy vydané na sebrání všech poklad tchto,

škody, podvody, mrhastvíl Celková summa, kte-

rou c ísa obtoval na zízení tohoto musea, pevy-
šuje zajisté nkolik desítek milion. 1®") S ástí tchto

penz Turci mohli být vypuzeni z Uher, odboji Ma-

tyášovu zabránno, a celé djiny toho vku by byly

jiné. Marnotratnost tato jest jen podivínství sbratele

tretek. Rudolf nezakládá museum, ale cafarnaum.

Vedle mistrovských dl umleckých podi\ujeme se

tu knížecí epici Pemyslov, jeho stevícm, dvma
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hebíkm z archy Noemovy a elisti sieny z more

Aegejského.^*^) Není tu ani poádku ani výbru; nej-

rznjší díla jsou nakupena na zda bh. Do sbírky

lze se dostat jen zvláštní pízní nebo tém usko-

kem. Jaký prospch za takových okolností umní
národní mže mít ze všech tchto vzor ?

V žádné dob nebylo tak prostední a tak málo

pvodní. Není ani jednoho malíe nebo sochae, je-

hož jméno by zasluhovalo zmínky: sotva nkolik

miniaturistv. Umlci nerozumjí ani cen starých

prací. Pod záminkou obnovy se zohavují zname-

nité obrazy doby Karlovy na Karlštein. Stavitel-

ství, tak stkvlé za doby pedešlé, spojuje v svých

bizarních a hrubých výtvorech ozdoby renaissanní

s velikými massami gothickými. Hudba, proslulé

to umní lidové, které tém je duší národa, zapo-

míná starých svých tradicí a hledá svých vzor
v cizin.

Poet škol, pokrok knhtiskaství a rozšíení

nauk humanistických, zdá se, nepsobily více na
vdecké vzdlání nežli volání cizích umlc nebo

zizování museí pro pokrok vkusu. Nikdy pojetí

svta a života nebylo dtinštjší, povra obecnjší.

,,Sotva že se dít narodí," vypravuje Zámrzký,

,.již mnohé matky a zrádné proklaté baby áblm
žehnáním, hádáním, ary a povrami, vosku, olo\'a

litím, slov nad nimi breptáním, jinými kouzly ob-
tují, samým dáblem vymyšlené poboky pod hla-

viky a jich mladistvá tílka podstrkují, žehnají, ki-
žují, natahují pysky nad nimi, vyzdvihují." —
Marné vymítání ábll Toto dít, jež chtí vjTvat

dáblu, po \š:cken svj život bude trápeno a ovlá-

dáno od nlu). Zda mravokárci, zavrhující tyto oby-

oje, bý\'ají pro.sti této hrzy? Zámrzký, pln knž-
ský svj úkol, oste kára takové pobožnosti, ale sám
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rád ví píbhm ne j fantasti tjšíra, a jak málo
duch prozíravých opravdu se zprošfuJ€ podivín-

ských báchor. Sotva ti nebo tyi spisovatelé po-

kládají alchymisty za podvodníky a neví v moc
arodj. Ve všech letopisech se peliv zazname-
návají znamení a zázraky. S nadpirozenými vcmi,
s pomocí ovšem áblovou, zanášejí se vštci, pla-

netái, arodjníci, kouzelníci, losníci, zaklínai,

hadai a ernoknžníci ; vidouce dlouhou adu pod-

vodník koistících z lehkovmosti lidské, m5^1ili

bychom, že jsme v starovkém Rím."^) V celé

Evrop ovšem duchové jsou znepokojeni jakýmsi

podivínským povrectvím: vehké objevy poskytly

lidem látky k nejpodivnjším snm, a otesení víry

vydává ji nesteženou všelikým podvodm; zdá se

však, že v Cechách neduh jest obecnjší. Astro-

nomie jest oblíbena proto, že se jí pipisuje tajná

síla. Astrologie mate všecky hlavy. Blouzeni v-
ících jeví se probuzením ideí chiliastických. Ped-
tucha konené katastrofy ovládá mysli a udržuje je

v neustálé hrze: svt se blíží k svému konci. Jan
Kocín z Kocinétu vydal ,,Abecedu pobožné man-
želky" roku 1585 ,,tchto posledních zlých a roz-

pustilých asv". V ,,Titulái" roku 1567 Jan Ji-

ínský projevuje tušení nejisté o trvání svta: ,,I bu-

de k asm budoucím — a však bude-li dlouho svt
ješt státi — tato má práce a toto mé vlastních jmen
sebrání nápomocné mnohým, kteíž by ješt po nás

živí pozstali a na vci za asu našeho zbhlé i na
lidi poptávati se chtli." Pi každém kroku se po-

tkáváme s touž m^'ílenkou o konci svta, jeho sklonu

a posledních letech. Lid zpívá písn o tomto ped-
mte, a nejosvícenjší duchové nemají ani více d-
vry, ani mén pošetilého strachu. Veleslavín vy-

dává svj Kalendá historický léta posledního veku
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(1590). Budovec v Antialkoranu (1614) pedpovídá,

že picházející dvanáctá hodina pinese nastávající

soudy boží na I Goga Magoga (Turka), potom pak
zane nový vný vk, pravá zem zaslíbená, nový
Jerusalem, stálý trn Davidv, zlatý vk, potom
bude jeden ovinec a jeden pastý. Množí se pro-

roctví temná, o nco pozdji vystupují proroci a

prorokyn a svými náky naplují padesát let,

která následují po porážce protestantismu eského.

Vysthovalci , vyrostlí v tchto úzkostech a roz-

hoení neštstím, asto budou jimi oklamáni, ano
sám Komenský. ^'^)

Vedle astrologie kvete též alchymie. Píkladem
i tu pedchází panovník. Vše pispívá k tomu, aby
se Rudolf stal koistí dobrodruh: zvláštní duch,

jejž zddil po otci, poteba penz, nepoctivost slu-

žebník chtíích odvrátit jeho pozornost od vcí
státních, neuritá touha lidská po osvobození a za-

brání pírody, jaká byla vzbuzena prací tohoto sto-

letí. Skoro po tyicet let Hradany jsou Eldoradem
všech kejklí, kouzelníkv, alchymist, arodj,
vynálezc zázraných procezovadel, skladatel pra-

nostik: všickni prahli po koisti, aniž ubohý král

kdy prohlédl tyto podvody a šejdíství. Po všecken

svj život s dvrou tém tklivou se snaží objevit

perpetuum mobile, kámen mudrcv a elixir životní.

,,Co zlata pohltily alchymistické kuchyn Rudol-
fovy," volá Balbín, ,,nelze ani vypsat." tená si

uiní jakousi pedstavu o tom, pomyslí-li na ná-

klonnost tohoto panovníka k vdám a na jeho štd-
rost, na poet jeho alchymist, jichž bylo do dvou
set, a na jejich práce; nebo od poátku své vlády

až do posledních let svého života císa se nevzdal

alchymie a neupustil od nadje, že pece dovede
dlat zlato. Ob as vzením, vyhnanstvím neb i smrtí

Denis-Vaaiura, Konec samostatnotti £«*ké. II. 28



— 434 —

docházejí trestu nkteí šejdíi, ale nešastný tento

osud neodstraší jejich následovník. Nákazou jsou

zasaženi duchové nejosvícenjší, léka králv Tha-
deáš Hájek i jeho hvzdá Tycho de Brahe.

Na venkov od Viléma z Rosenberka a nejmoc-

njších pánv až do nejposlednjších tíd národa
není nikoho, kdo by se netšil tímto snem o náhlém
bohatství a štstí, které pírod možná \yrvat o-

bratným zaklínáním. Zatím mnozí se pivádjí na
mizinu vychováváním svých zlatodj. Na všech

zámcích jsou laboratoe alchymistické. Anglian
Kelley stojí pana Viléma z Rosenberka v dob ne

celých tí let 300.000 zl. Jan Zajíc z Hasenburka,
potomek jedné z nejstarších a nejslavnjších rodin

eských, zddil majetek, jenž byl cenn na nkolik
milion; jakožto velký podporovatel vd a umní dal

stavt nádherné zámky: jeho knihovna, jež se stavla
po bok Rosenberské a Lobkovické, také pivábila

Švédy a byla odvezena za války ticetileté; více než

knihy a stavby zniila jej alchymie. Po své smrti

(1616) zanechal ohromné dluhy, jeho synové žili

v nedostatku, a rod vymel jimi. Alchjnnie byla

stejn záhubna Bavorovi Rodovskému z Hustian,
jenž svá zkoumání potom dále konal v laboratoích

Hasenburských a Rosenberských: aspo nebyla do-

cela bez užitku, protože zstavena nám od nho
kniha o alch5niiii, první v jazyku eském složená;

nic více se nezachovalo z ohromné spousty nesí-

slných rukopis arodjných.^'*) Pro bychom dovo-

lávali se \áce píklad? Dlužno by bylo pivádt
všecku šlechtu, všecken národ. Sotva že se tu a tam
ozvou dv nebo ti protestace; nejznámjší ui-

nil Komenský v svém Labyrintu svta:
„Tch já tuto, kteí nadarmo pracují, dosti vidím;

kteí by pak kamene dostávali, žádného nevidím.



— 435 — ,

Zlato vidím, že tito vaíc a život škvaíc, oboje pro-

marují a proškvaují" (kap. XII.). Marné dovo-

lávání se rozumu lidského, když jest utlumen vavou
množství.

Pe arodjnické poínají, nejprve v mstech
nmeckých nebo pohraniních, pozdji tém všudy.

Nkteré 'úady mstské odpírají, nechtíce stíhat

tchto domnlých vinník: potom dosti rychle po-

dává se zdravý rozum; poprav pibývá. V Chomou-
tov hrza je všeobecná, a ^v knihách mstských
neustále se zapisují nové pe. Roku 1579 arodjnice
jest upálena, druhá pohbena za živa. Následujícího

roku zpozorováno, že upadá v^tios bání kamenco-
vých: z toho povstalo veliké pohnutí, nebo byl to

hla\mí dchod obce; vzí v tom njaké áry; chopí

se baby, muí ji, chtjíce \^'nutit na ní jména je-

jích spoluvinník, umírá v mukách, a kat spálí její

mrtvolu. V Kutné Hoe mladík sedmnáctiletý se

pizná na muidle, že se krví zapsal áblu: ert
bude ho chránit do šedesátého roku, potom vezme
si jej. Žalostná smlouva, které ábel nedostál: ubo-

žák je sat roku 1593. Co jiných nevnn zahynulo

za utrpení nejhroznjšího! ím dále ke konci tohoto

století, tím více ješt obraz se zachmuuje; rozum
se zatemuje, tupé a kruté pudy vítzí; dobrá vle
nkterých muž nestaí, aby se vzepeli proudu
píliš mocnému.

Význané svdectví o mravní anemii, jakou

strádají Cechy, jeví se v tom, že hned po stkvlém
vítzství národnosti slovanské v dob, kdy prospíval

jí bh obecný, události pedchozí i zákony, tato

náhle se zastavuje v svém pokroku, a Nmci znova
nabývají ztraceného území. Roku 1526 Cechové
domnívají se ovládat situaci tak, že se nepozvedá
tém žádné námitky proti pijetí dynastie nmecké.

28 •
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Jejich neopatrnost dochází brzo trestu. Volba Fer

dinanda I. znamená vrchol panství slovanského

v zemi: od té doby Nmci z obrany pecházejí na
útok, zprvu sice bázliv, brzo však smle a drze.

Nejprve se domáhají snášelivosti, pak rovnosti, ano
nadvlády, konen nechtí ani dovolit, aby se V Ce-

chách mluvilo esky. Jejich postup takto trvá až

do Josefa II., jehož násilnými kroky se vzbuzuje

nová reakce a poíná znovuzrození eské.

Nástroji germanisace jsou na pedním míst
králové. Ferdinand I. nikdy se nenauil dokonale

jazyku eskému. Maximilian rozumí sic a mluví

jím, ale dosti špatn a jen nerad; kdo se chce jemu
zalíbit, hovoí s ním nmecky. Rudolf sotva zná

esky. Své mládí trávil ve Španlích. Když se vrátí

za osm let z ciziny, zapomnl jazyk národa, kterému
má vládnout a prese všeckna obasná a jemná na-

léhání snmu nenamáhá se píliš, aby se mu nauil
opt. Pi korunování musí se mu slovo od slova

pekládat e, kterou ho oslovil pan Vilém z Rosen-

berka, král odpovídá mu nmecky a pan z Pern-

šteina pekládá jeho odpovd do eštiny. Na jeho

dvoe mluví se toliko nmecky neb italsky. Roku
1584, když stavové pod obojí žádali ho, aby vrátil

jim osazování konsistoe, všecko jednání se vedlo

jazykem nmeckým; r. 1607 snm ustanovuje hra-

bte Jáchyma Ondeje Šlika, aby pednesl jeho žá-

dost císai, ponvadž zná dobe nmecky. Dvorské

úady rozdleny jsou mezi Nmce, Vlachy a Španly.

Ze ty komorník, kteí jsou pravými ministry,

jediný jest Cech. Lékai, kaplani, antikvái, kuchai,

bradýi, všiecka ta ohromná ele dvorská se najímá

z ciziny, pohrdá jazykem eským a posmch si tropí

z národa, jejž vykoisuje.
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eština je sice stále úedním jazykem zemským,
ale ve vcech spolených užívá se hlavn nminy.
Nejvyšší úedníci císaští jsou skoro výhradn Nm-
ci, komora dvorská, komora válená, appellaní soud

vyizují vci jazykem nmeckým a ím hojnjší jsou

styky Cech s druhými zemmi mocnáství a ím více

se rozšiuje pravomoc ústední správy, tím víc se

rozmáhá obor jazyka nmeckého. — Není zjevného

nebezpeenství, jmenovit žádného úmyslu nebo

výslovného zámru odstranit jazyk slovanský;

plány germanisaní vznikají teprve v XVIII. sto-

letí. Ale zdlouhavé a nenáhlé vsákání sousedního

jazyka, moc úedník cizích nad národem, plíživé

vtírání se jazj^ka nmeckého do života soukromého
a do vcí veejných, jest práv tím snad nebezpenj-
ší. Zdá se, jako by obrana byla odzbrojena silou

pirozenou, proti níž se nikdo neod\áží povstat

i nedostatkem všelikého násilí a všelikého systému.

Nesprávné bylo by tvrzení, že usnulo všecko

\'lastenectví: za mravní pokleslosti a duševní ochab-

losti láska k vlasti jest nejupímnjšjím citem o-

vládajícím stavy eské. Ale osudným zákonem nej-

šlechetnjší city oslabeny jsou v srdcích zmkilých.
U mnohých šlechtic eskjch vlastenectví pe-
stává na úzkém sobectví kastovním; skoro všem se

nedostává prozíravosti a jasnosti. Více jest pudu
nežli pesvdení. Naproti pechvatm píliš ki-
klavým se vzpírají sice, potom \šak jsouce upo-

kojeni výbuchem svého hn\Ti, zapomínají na ne-

bezpeenství a v tchto dlouhých pestávkách ne-

tenosti cizinci znenáhla opt se chápou svého díla.

Na Morav hrab František z Dietrichsteina, biskup

olomoucký, chce zasednout na soud zemském a

hlasovat nmecky, ježto nezná jazyka eského ^^*)

d mstská rada olomoucká se osmluje psát n
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mecky panu Karlovi st. z Žerotína; v Praze admi-
nistrátor nmeckým jazykem vysvcuje na knžství
dva kandidáty a hrab z Dohny chce na snme n-
mecky pedítat rozkaz císaský. Tím \ šak ukvapili

se ponkud, a smlým tmto pokusm se dostalo

písného pokárání. Dietrichstein nesmí zasednout

na soud zemském, až se nauí jazyku eskému
(1600); Žerotín drazn prohlašuje mšanm olo-

mouckým (1610), že, opováží-li se mu psát jinak než

esky, nech se nepodiví, jestliže nedostanou od
nho odpovdi. ,,V této zemi jazyk svj obzvláštní

j. zvláštní máme, za který se Vám stydti nic není

potebí: nébrž stydti bychom se slušn za to musili,

kdybychme se toho dopustili, aby týž jazyk náš

pirozený, tak vzácný, starožitný a rozšíený ml
od cizího vytisknut býti." Rektor universitní písn
kára chování administrátora utraquistického (1609)

a odpor stav (1611) perušuje e posla císaova:

nech se nmecky mluví v Nmcích; zde jsme v Ce-

chách, mluvme eskyl — Nicmén jest vážným pí-
padem, že se djí podobné pokusy, tím spíše, že

utuchuje brzo hnv jimi vzbuzený. Koho stavové

volí na místo Ferdinanda II., jehož ssadili s trnu?—
Kurfita nmeckého, a na snme, který byl svolán

po nastoupení Fridricha V., stavové po písni eské
jali se zpívat nmeckou.

Jejich nepokoj se ztiší brzo, ponvadž m5^1í,

že dosti jsou chránni zákony, které každým novým
zákonníkem se vytýkají uritji: ,,Pede všemi

soudy v království eském poádnými," teme
v Mstských právech Koldínových, ,,když by jeden

druhého z ehož pak koli viniti chtl, má a povinen

bude pvod svou žalobu v jazyku eském na obe-

slaného aneb obvinného initi. Obvinný pak též

feským jazykem má jemu odpoví^at."^*') Sbífka
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Koldínova znenáhla je pijata od jednotlivých mst:
snmy roku 1609 ^ ^^lo zakazuji právo magdeburské,

a msta Louny a Litomice po dlouhém odjwru sh-

bují, že za pravidlo pijmou právo pražské.^®®) —
Tím vším do jakési míry se omluví klid stavv,

ale neospravedlní se docela. Vlastenectví v své mo-
derní a zušlechtné form jen velmi z daleka se podobá
vlastenectví starovkých republik, nepedpokládá
sice žádné nenávisti k okolním národm a neod-

poruje v niem citu vzájemnosti sbližující všecky

národy; naopak jest podmínkou humanismu,
[)rotože umožuje každému nárcdu, vy\'inout se

úpln a v plném vývoji svjch schopností pracovat

ke všeobecnému pokroku. Nelze však popít, že

v sob zahrnuje velmi živý cit svéráznosti národní

a, ne-Ii nedvru, aspo stálé úsilí zachovat naproti

nim postavení význané. Jako život jednotlivce

tak i život národa je stálou reakcí proti silám vnj-
ším, a nejmenší porušení velmi brzo pivádí smrt.

Nad to, jestliže národ málo etný je ve styku s kme-
nem mnohem nebezpenjším a od pírody výboj-

ným, neustálá bdlost zajisté jest nevyhnutelná.

Tudíž jednak okolnosti a jistá soubžnost událostí

historických, jež se od roku 1526 rozvíjely po obou
stranách hor Krušných, jednak pak sama povaha
kmene slovanského, nepející dlouhému hnvu a po-

dávající se vlivu cizímu, teba neoslabovaly vlaste-

nectví Cech, vnukaly jim tehdáž dvru a nete-
no^t zvláš nebezpenou. Záští, rozpoutané vpády
nmeckými, se utišilo, jakmile se pokládalo za upo-

kojené. Styky obou národ sousedních se staly velmi

dvrnými. Protestante studují na universitách

nmeckých, z Nmec povolávají své školmistry a

kazatele; jesuité z veliké ásti picházejí z Nmec a

(ío svých kollejí vábí žáky nmecké. Velmi asté
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jsou satky smíšené, a protože se Nmci bud
z pýchy nebo z lenosti neuí jazyku eskému, každým
manželstvím takovým se oslabuje život národní. ^*^)

Žerotín bez váhání zamýšlí se oženit s Nm-
kyní, v skutenosti cítí se mén vzdálen od prote-

stantské Nmkyn nežli od katolické Ccšky. Krá-
lové pijímají cizí šlechtice, dávají jim statky a volí

je k nejvyšším úadm. Znamením doby jest, že

hlavní pvodce odboje roku 1618 sotva zná jazyk

eský.
Pi pomezí zemském ustupuje hranice jazyka

slovanského: v krajin pod Krušnými horami bán
vábí k sob hojn horník cizích. V mstech, kde
pevaha živlu eského není dávná, jeho vítzství

není na píšt jisté.
,
.Vtšina Nmc," píše Stránský,

,,ode vždy byla zvyklá životu koovnému. Opou-
štjí lehce zemi svou a jako za as dávných i nyní

picházejí, aby se usadili mezi námi. A jist na
velkou škodu našeho jazyka, nebo akoli rádi z-
stávají u nás, pece za zbytené pokládají nauiti
se našemu jazyku." V Most pestalo se užívat ja-

zyka eského, co se vysvtlí astými satky dcerek

domácích s Míšany, jakož i ,,nedbalostí vlády,

která nehledíc ku právu a zákonu nestará se nijak

ani o ochranu ani o zdokonalení našeho jazyka".

Práv tak se dje v tJstí a Chomoutov. V Litom-
icích opatení se zdají znamenit provedena, aby
živlu slovanskému na vždy bylo pojištno panství:

již roku 1514 purkmistr, konšelé a mšané se usta-

novili, že nepijmou žádného Nmce — nebo tito

pisthovalci nejen nejsou užitení, ale psobí i ne-

snáze a roztržky. — Nkolikrát tyto nálezy se obno-

vují, a se opravdu zdají zbytenými; všecko oby-

vatelstvo jest eské a noví píchozí se pipodobují

rychle; v XVI. století všecky listiny mstské sepsány
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jsou esky a to jazykem výteným. A tu náhle za

posledních let XVI. století a za prvních let následu-

jícího se stává hluboká promna: Nmc pibývá,
nejprve v pedmstích; mají svj chrám, již se ne-

mísí s ostatními obwateli a teba je zákazu, aby se

nenazývali obcí nmeckou. — V samém stedu ze-

m jazyk eský jest ohrožen: obchod skoro všecken

jest v rukou cizinc; prese všecky zapovdí Nmci
se usazují v Praze, zizují školy a chrámy, mají dva
kazatele, sdružují se v spolenost nebezpenou a

smlou. Slované se neostýchají pátelit se s nimi

proti své vlasti, pijímají zvyky a jména cizinc,

posílají své dti do jejich škol, zapomínajíce je; uit
jazyku eskému. ^'^) Zpozdilá mládež se tváí, jako

by mluvila jen nmecky, nechce odpovídat esky,
zakládá spolenosti, v kterých zakázáno jest pro-

mluvit slvko eské, v hospodách a pi tanci n-
mecky se dotazuje pítomných. ^'i) Školy jsou za-

plaveny uiteli nmeck}Tn'
;
páni osazují fary Nmci,

kteí svým jazykem káží vícím, neznajícím než

esky. V mstech podkomoí osazuje rady tmito
cizinci, nástroji to poslušnými a ochotnými.

,,Jest zde ješt mnoho lidí stcurých," píše vysla-

nec falckrabte Neuburského, ,,kteí se jinae než

esky neuili a Nmecka ne\ndli." — Snm ko-

nené se pohnul a chtje konec uinit tmto pe-
chvatm, usnesl se o zákon roku 1615.

,,Mnozí nynjší oby\'atelé království tohoto,"

piznávají se stavové, „zasluhují pokárání, že do své

vlasti uvádjí všeliké cizí jazyky a národy. Takto víc a

více do zem pibývá cizinc, kteí se tady usazují,

své živnosti a obchody vedou, velkj^ch statk do-

cházejí, na úady rozliné, obzvlášt v mstech a

mstekách dosazováni bývají do rady, a neumjí
ani tí slov eských, nerozumjí stranám vci své
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esky pednášejícím a práva tohoto království ne-

jsou povdomí. Na píšt jest uloženo, ,,aby všickni

ti, kteí z cizích zemí posavad do království eského
bu za obyvatele do zem nebo do mst za mšany
pijati jsou, dti své ihned z mladosti jazyku es-
kému povinni byli dáti uiti, tak aby jsouce v Ce-

chách usedlí a zrostlí, toho skutk-em dokazovali,

že Cechové jsou, ponvadž jeden národ od druhého
niím tak jako jazykem rozeznán býti nemže.
A aby dti cizozemc také v nov posavad do zera
pijatých vtší píinu k uení se jazyky eskému
mli: protož aby ddicové obojího pohlaví vyšších

i nižších stavv, kteíž by jazykem eským dobe
mluviti umli, po smrti rodi svých naped ped
jinými v statcích pozemských dvojnásobn ddili, a

tak jim radji statkové pozemští zstávali; jiní pak,

kteí by esky neumli, aby na penzích neb jina
díly své pijíti a na tom pestati povinni byli. Na
potomní však a budoucí asy od zavení tohotj ge-

nerálního snmu, aby žádný cizozemec, kterýž by
jazyka eského neuml a poteby své v nm sroz-

umiteln pednésti nemohl, do zem za obyvatele ani

do mst za mštnína žádným zpsobem pijímán
nebyl, nýbrž aby každý ten, kdož by žádati chtl
toho, aby do království pijat byl, nejprve se jazyku

eskému nauiti povinen byl, a když by se nauil,

tu teprv aby mu se toho dostati mohlo a prvé nic;

však s tou pi tom znamenitou výminkou: aby žádný

takový v nov do zem pijatý cizozemec ani dti
jeho do tetího kolena na žádné úady zemské neb

mstské i jiné, ani také do žádných soud dosazován

neb>l . . . Tolkéž v tch farách, kostelích neb ško-

lách, v kterýchž jest ped lety desíti slovo boží ja-

zykem eským kázáno bývalo a dítky témuž jazyku

eskému sp vyuovaly, aby to nyní ješt i budoucn
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V tom pedešlém dobrém zpsobu zstávalo ....

A jestliže by kde od tch nahoe jmenovaných desíti

let tak v nov na takové fary neb školy Nmci dosa-

zeni byli a cizím jazykem kázali, tehdy aby všickni

do nejprv píštího sv. Jií odtud vybyti a na místo

takových knží, kde pod jednou, tu od arcibiskupa,

a kde pod obojí, tu od administrátora, i také správ-

cové školní Cechové dosazeni byli ... A jakož jistá

zpráva se iní, že by nkteré osoby z stav i také

lidu obecného mezi sebou se zavázaly, aby pi shle-

dání jich spoleném žádný jazykem eským nemlu-

vívaly, což na velké zlehení jazyka eského ^e vzta-

huje; protož jsou se stavové s císaem o to snesli

tak: kdož by kcliv ten byl a jsa oby\'atel království

eského jazykem eským, umje jej, mluviti ne-

chtl, a jiné též od mluvení eského odvozoval, aby

v zemi trpín nebyl, nýbrž v pl lét poád zbhlém
ven z zem se vysthovati povinen byl ... A na-

posledy ponvadž se ješt to vyhledalo že v n-
kterých místech v království eském, zvlášt v m-
stech Pražských, nmeckého národu lidé obcí n-
meckou se jmenují, ježto v témž království o žádné

jiné obci mimo obec eskou se neví . . . protož na
tom .jsou se všickni ti stavové snesli, aby toho na
budoucí asy nikoli nebývalo, a njaká obec nová
v království tomto zvláštní nmeckou se nejmeno-
vala pod pokutou výš položenou."

Tém ti staletí upljmula od pijetí tohoto zá-

kona, a Nmci podnes s rozhoením se bouí proti

nesnášelivosti onch Cech, kteí chtli, aby šeteno
bylo jejich jazyka a žádali nkterých záruk od lidí,

kteí žádali za jejich pohostinství.i'^) Zákon roku
1O15 v dob, kdy se o nm stalo usnesení, nezpsobil
žádného vzruchu, Matyáš schválil jej bez váhání, a
Í^Imci se nepokládali za ohrožené. Poslední lánky
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elily toliko proti nkterým zloádm osamlým
a tak obtížným, že se nikdo nedivil snaze, aby jim

uinna byla pítrž. lánky o pijetí cizinc za oby-
vatele království eského nebo za mšana vztahují

se jen k novým píchozím a nikoli k Nmcm pod-
daným korun. Pomyslíme-li však, že snm zem-
ských úastnívalo se jen asi sto stav a že v mstech
mšanství bylo výsadou jednoho až dvou set oby-
vatel, zda nebylo pirozeno, že se stavové pokusili

o ochranu svou proti vtírání se cizinc: jinak by bylo

postailo jediného hromadného povýšení, aby pe-
sunuta byla vtšina v mstech i ve snme, a v sku-

tenosti zákon roku 1615 vzbuzen byl spíše výlu-
ností kasty vládnoucí, která se nechtla dlit s nikým
o výsady a vliv, nežli oprávnným nepokojem ohro-

ženého vlastenectví.

Proto jako díve, tak ani po zákonu roku 1615

nepestaly pokroky Nmc. Praví-li Tomek, že za

XVI. století v Cechách není otázky národní, má
pravdu potud, že ohromná vtšina obyvatelstva slo-

vanského netuší nastávajícího nebezpeenství. Jen
nkolik muž prozíravjších nebo bázlivjších se

ozývá hlasem v^arovným. Pée spisovatel o jazyk

eský a úsilí o jeho zdokonalení zjevují tajnou ped-
tuchu nepokojné nedvry; v jejich nadšení jest

trochu oné lásky zoufalé, jakou budí v našich srd-

cích nebezpeenství bytosti drahé. V staré literatue

eské vyhledávají díla polemická, jimiž by se v'zbu-

dilo nadšení národní; pipomínají proudy krve d-
lící Nmce od Slovan. Pavel Ješín z Bez-
dz c e vydává kroniku Dalimilovu, aby ukázal,

že ,,pedkové naši od zaátku osazení se v zemi této

nic po Bohu a duši milejšího nad vlast, svobodu a

jazyk svj jsou nemli; též že pro nic zmužileji a

srdnatji nikdy nebojovali, ani jakých vtších úsilí
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pociovali, jako pro zachování toho trého . . . Aniž

jediný píklad najíti se moci bude, aby který národ

skrze potlaení jazyka svého pirozeného rozšíen,

zmocnn a vzácným uinn býti ml . . . Dosti jest

již, až píliš jazyk náš slovanský zlehen a potupen,

kdyžto netoliko z celé zem míšeské, brunšvické,

lineburské a bremské etc, ale také od Labe z krá-

lovství eského vycházejícího a do moe pod m-
stem Hamburkem vpadajícího, ze všech tch zemí

až k moi plnonímu jinak baltickému, dobe za

sto mil se táhnoucích, jako jsou: Lužice, obojí bran-

denburské Marky, Sasy, Pomoany, Meklenburk,

Lavenburk, Holštein a až práv do tch zátok krá-

lovství dennemarského, vyhlcizen."^'') Zda podobný
osud stihne jej také v Cechách? — Druzí hledí vy-

trhnout krále z vlivu nmeckého, stkvlými barvami

líí štstí kynoucí jim, kdyby se stali Slovany: cit

národní povznáší se tu, pekrouje hranice králov-

ství a zachvacuje všecky národy téhož pvodu. Ma-
touš Benešovský pipisuje svou eskou grammatiku
císai Rudolfovi (1577) hledí koistit z jeho snah

polských, pipomíná jednotu kmene slovanského

a kouzlo, kterým e eská psobí na všecky, kdo

mluví podobným jazykem.^'*)

Osamocený hlas nkterých prozíravých spiso-

vatel zaniká bez ozvny. Nebezpeenství není

patrné, množství nechce slyšet o nm, uspává se

v klamné bezpenosti. Cizí slova se vtírají do jazyka:

u nejlepších •spisovatelv, u purist, neustále na-

rážíme na obraty nebo výrazy nmecké; Velesla-

vín oplývá jimi. ,,Naši pedkové tolik podstoupili

práce, aby zachovali neporušený jazyk náš a aby
rozvili jej; naše doba zvrhlá usiluje naopak, aby zka-

zila jej a poskvrnila." S jazykem se dje jako s ná-

rody: nenáhlým vsákáním se pipravuje násilný vpád.
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V Pamtech Daického nepestávají náky nad
neteností, s jakou Cechové pihlížejí k immigraci

nmecké, a nad zloinnou jejich lhostejností. Již

roku 1546 píSe: ,,Mnoho Nmcv v Cechách na ú-

ady vsazeno všudy; a ti pirozené Cechy, jak mohli,

sužovali." — Odtud dále se ozývají náky jeho. Zmí-
niv se o zákonu r. 161 5, dodává: ,,Ale to žádné plat-

nosti neneslo: nebo vc již jest zastaralá, obme?5-

kaná, nezhojitelná a nenapravitelná skrze vlastní

nedbalost a nesvornost eskou. Optuje to v jiném

svém díle:^'^)

..Není to v svt nic divného,
že vlast táhne k sob svého;
eská zem hladovitého
živl, i nepítele mnohého,
nemá odmny od žádného,
trpí od cizích mnoho zlého : .

O Božel Chraniž národu eskéhol

Když pak z osudu božského
od národu slovanského
skrze echa osazena
ve všem dobrém rozmnožena,
tu hned národové jiní,

závistiví, nepízniví,

o prve nikdy nestáli,

nestarali, nevzdlali,
zosobit usilovali

a do ech se valn drali,

chtíce to Cechm v}'díti,

z cizí práce rozkoš míti

a svou vli provoditi,

o vše všudy pipraviti.

A usilují posavad,

aby jen každý v Cechách vlád.

echové se jen dívají

a nic na vlast svou nedbají,

mnozí i napomáhají,
tak k záhub pospíchají."
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Vtším písmem píše v svém rukopise:

,,Rovn jako housenka v zelí,

had za adry, myš v stohu a v sto-
dole, kozel v zahrad, tak Nmec
v eské rad, loupí, bere, šidí, pod-
vozuje a zjevn krade. Mnozí i)ak
neupímní Cechové uí se tomu od
Nmc, s nimi vtom spolek iní a

tak sob napomáhají a s nimi ?e
spízují a cvikýují na svou vlast-
ní lehkost a záhub u", a f v poznámce (pi-

pisuje: ,,Do Cech ledajakýs pobhlý, nuzný cizo-

zemec se dostane a pibhna od pólu nahý, a má
hned v Cechách úad, plat, a a vládne, a rozkazuje

a zbohatne. Medle, ví-li kdo echa, aby se mu toho

v Nmcích dostalo? O! již nebozí, bední, nedbalí,

ospalí, nmí, hluší, slepí, svázaní, nesvorní Cechové,

kde jsou vaši pedkové, udatní, vrní, stálí, upímní,
horliví Cecho\él Kteíž to, co páni pedkové va.ši

udatností a krví svou vlastní dobyli, niemn tra-

títe a zúmyslna na své zlé opouštíte, se podvozovati

dáte, ba i sami proti sob, vlasti své, napomáháte,
spízujete a zlehujete I""')

Takové žaloby budily úsmch, nebo nehledí-

me-li k ist nmeckým krajm Chebskému a Lo-

ketskému, jež mly zvláštní správu, pomr Slovan
byl tehdáž jako deset proti jedné. Proto nikdo ne-

mohl tvrdit, že hrozí nebezpeenství bezprostední:

zda nebylo zjevem neutšeným, že za pl druha sto-

letí po velkém odboji národním, když odtud moc ná-

ležela vždy Slovanm, možný byly podobné náky,
a jakého odsouzení zasluhuje vláda oligarchická,

že pipustila opt otázku, která mla být odklizena

na vždy.
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S hlediska národniho práv tak jako s hlediska

politického a náboženského celkem mnoho asu
a úsilí bylo ztraceno v neplodném hmoždní, a tento

úpadek, jehož každý byl si neurit vdom, zane-

chával duchy pokleslé a tém vysílené. Století XVI.
je rozhodnou dobou v djinách nové doby: národové
zaujímají postavení a organisují se pro nastávající

zápasy: bda tm, kdo do boje pijdou špatn pi-
praveni a špatn vyzbrojeni! I kd3'^ž pipiistíme, že

jsme byli pes píliš dojati nepíjemnými stránkami

situace a že dosti jsme jasn nevylíili nadjné pod-

nty a plodné zárodky, pomyslíme-li na historický

vývoj Evropy za této doby, snadno piznáme, že

muži ídící tehdáž Cechy nedostaovali své úlpze:

nedovedli ani zacelit rány minulosti ani pipravit bu-

doucnost. Národ upadá, nekráí-li s druhými na
dráze téhož pokroku. Století XVI. jest dobou Mora,

Camoena, Machiaveliho, Ariosta, Rabelaisa, Cer-

vantal Co boulivých idejí, co vzletu plodného, a

vedle nich jak planými a prázdnými jeví se nám
hádky utraquist pokroilých s utraquisty pravo-

vrnými a jak prostedními žáci Veleslavínovi i se

svými periodami zaokrouhlenými I A totéž, co o li-

teratue, platí též o náboženství a politice: vné
zkoušení, nekonené pokraování, a pece nevznikne

žádné rozhodnuti, ba ani se jasn nevybavuje žádný
program. Cím dál postupujeme, tím víc únava, o-

mrzelost a nechu se zmocuje všech, srdce pokle-

sají, duše se porušují. Nkteré doby bý\'ají lepší než

jejich povst, a za nesouvislými jejich zmatky se

tají síly neznámé; v Cechách za XVI. století není zle

na oko: ústava jest svobodná, vášn mén prudké,

jistá snášelivost zavládla v život, školy jsou etné,

záliba k vdám se vzmáhá, jazyk vzkvétá.— Ale bu-

dova je rozpukákia. Pi nejmenším otesu se zítí
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a svými troskami pohbí všecky, kdo neopatrn ne-

pozorovali jejích trhlin. Tradice, tvoící sílu ná-

roda a spojující rzné jeho strany, jsou zde tolikou

píinou roztržek; zízení nejen nezabezpeují pra-

videlný bh vcí, ale pekážejí vi^eliké innosti vlády

a zavinují spor. Z nárc da zbývá jen kasta, z nábožen-

ství jen formule, z písemnictví jen jazj-k.

Zkušení politikové a vlastenci se neklamali v té

vci. Ve chvíli, kdy zahájeno bylo nepátelství,

muži nejprozíravjší a nejmoudejší se zasta\'ují,

hlas vnitní varuje jich, že okamžik jest nevhodný
ku pijetí boje. Jedním z dvod zvláštní mírnosti

Žerotínovy jest pesvdení, že se vítzství dostane

jeho protivníkm. Výstední rozhodnutí nemohou
vést k niemu dobrému, píše Zerotín k jednomu
z pátel svých, ,,protože národ je lehkom3'slný a

nestálý, náelníci zištní a nenávistí rozdvojení, zem
opuštná neb ochuzená dlouhou válkou, a proto vý-

sledek musí být smutný".

Na neštstí, a bylo pra\d velice podobno, že

roztržka bude mít ,,smutný výsledek", nevidli, jak

by se jí vyhnuli. Nejen páni nedovedli se mírnit

a dlouho uvažovat, ím by se zabezpeili proti po-

«jitice krkolomné, prospchy jednotlivjch stran od-

porovaly sob píliš, aby narovnání bylo možné,

a situace byla píliš nestálá, aby se udržela na dlouho.

Síly moci královské byly takové, že musila usilovat

o konené založení svého panství, a šlechta byla tak

mocná, že se nevyhnuteln snažila o zabezpeení

své moci na zíceninách státu. Protestante byli píliš

etní, aby se spokojili neúplnou a ledabylou sná-

šelivostí, a katolíci zase píliš horliví, aby se smlou-

vali s bezbožností. Ostatn vášn národní byly roz-

níceny všeobecnou atmosférou Evropy, mrana,
shánjící se se všech stran obzoru, kupila íC nad

DooU-VanCura, Konec samoatatnoaU teiké. II. 2u
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državou Habsburkv, a tu práv mla vypuknout
boue. Národu eskému, jakožto nejzkušenjšímu
bojovníku za svobodu náboženskou dostávalo se

nebezpené cti, aby dal znamení k rozhodnému boji,

jímž se svt ml otást až do svvch základ a z nhoJ
vyšla spolenost novodobá
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Poznámky k hlav II.

') Od vydání díla Gindelyho, Rudolf II. und
seine Zeit 2 sv., Praha 1863— 1865 nevyšel žádný d-
ležitjší spis o Rudolfu II. — Gindely vbec zdá se mi po
nkud písným k Rudolfovi II. — a zvlášt píliš píznivým
k Matyášovi. — O Rudolfovi srovnej mimo studie, jež uve-
deme pozdji, Khevenhillcra, Annales Ferdinan-
dei (poátkem roku 1578) Lipsko 1^771. 14 sv. — R u-

dolpi II. Imper. epistolae inedita e, uve-
ejnné od Páce, Víde 177 1. — Thciner, Annales
ecclesiastici. — Pam Duplessis-Mornayovy jsou

pramenem velmi vzácným pro studium politiky protestant-

ské za této doby. Všeliké potebné zprávy bibliografické

o událostech nmeckých nalezneme u Stiveho Die V e r-

handlungen uber die Nachfolge Kaisers
Rudolf II., Mnichov 1879, a u Bezolda, K a i s e r Ru-
dolf II. und die heilige,Liga, Mnichov 1889.

2) Viz odpov Rudolfovu na žádosti stav (konec
ervna .1584) uveejnnou od Borového, Martin Me-
dek, arcibiskup Pražský str. 172.

') Poruení císae Rudolfa j k podkomoímu, aby
o.soby scktáské v Táboe ped konsisto utraquistickou

v Praze byly dostaveny, dané 23. íjna 1584 (i b i d e m
str. 177); v mandáte ode dne 23. kvtna 1586 Rudolf II. na-
izuje mstm v království eském, aby se o píští slavnosti

božího tla jak úední osoby tak i cechy úastnily pr-
vodu (i b i d e m str. 178). Mandáty r. 1584 a 1589 proti

bratím a sektáúm a j.

*) Akta konsi.stoe jsou nepetržitou adou nák:
.,neb jest tak od svého zaátku zlehována a potupována
mkdy nebyla konsisto naše, jako tém již ode všech nyní
se tupí a zlehuje" (i b i d e m str. 181). Viz žaloby její

ibidem 183, 185, 1888, 191, 195, všecky z roku 1589.
") A nikoli roku 1580; srovnej Borového, Arci-

biskup Brus str. 1 96.

•) Akta konsistoe utraquistické, Borového Arci-
biskup Medek str. 75.

29*
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') List arcibiskupa Martina Medka. Borový, M e-

d e k str. 75.

*) [V pipíše díla toho vnovaného cis. Ruaolfovi roku

1577 Matouš, ukazuje k píbuznosti a rozšíenosti národ
slovanských, vylioval blízkou možnost, že by bud sám
císa anebo nkterý z jeho bratr mohl ,,skrze píze národ
slovanských nad nim a skrze n nad jinými vládnouti".
Podávaje svou knihu císai, pipojil žádost písemnou, v níž

dokládal s drazem, kterak prý pevn o to usiluje, aby
církvi katolické mohl prospt. Srov. Jirekovu Rukov
str. 61.]

*) [Za války husitské proslulé dílo Karlovo obráceno
v pouhou faru utraquistickou, která potom osazována bý-
vala od konsistoe dolejší; faráové nepestali se nazývat
opaty. Obyejn opatství jako bohatší prebenda dostávalo
se administrátorm strany pod obojí. Z tchto opat na
Slovanech proslul jakožto náelníci strany staroutraqusi-

tické Jan Hradecký eený Nožika (str. 99 a

142) a Jindich Dvorský z Helfenburku
(str. 297), jenž po ticet let obezele spravoval statky kláš-

tera a rozmnožil znan jeho dchody. Po jeho smrti roku
1 583 nastoupil v opatství Matouš Benešovský
podporou katolík, kteí jeho pomocí doufali vytrhnout
vzácné založení Karlovo z rukou strany podobojí. Viz roz-

pravu Kížkovu v Památkách archaeologických 1855 str.

197— 198.]

") Borový, Arcibiskup Medek str. 95.

") ,,Pro nepíkladné chování své s opatství byl ssazen

a ze zem vypovdn", pkným zmírnním praví pramen
souasný. O kláštee Emauzském viz zajímavou rozpravu
Kížkovu ,,Nástin dj kláštera benedik-
tinského na Slov an ech" v Památkách
archaeologických (1855 str. 193— 199). O Ma-
touš Benešovském srovnej Jirekovu Rukov I.

str. 60—64.

^) [O správ nesytného Rezka žalostný obraz podává
žaloba, kterou na administrátora podalo nejvyššímu pur-
krabí pt jeho konsistorián; uveejnna jest od Gindelyho
v Gesch. bohm. Brúder II. str. 495—496.]

^^) Proto byl stíhán písnikou: ,,A ten slovanský opat
— dal na vinicí kopat — na svátek Jana Husí — za to do
pekla musí —vn se trápit. Viz Kížkovu rozpravu v Pam.
archaeologických 1855 str. 198.
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'*) Zdá se však, že roku 1592 byl již vdovcem. Borový,
Arcibiskup Medek str. 104.

") Winter, Rakovník století šestnác-
tého v asopise eského Musea 1884 str,

235—236.
^*) Již asi od roku 1565 nálezy synod zdají se svdit

o jistém uvolování kázn, káraji opilství, hry, tance, ra-

dov nky híšné, pýchu v odvu, hluné svatby a jiné.

(Dekrety Jednoty bratrské str. 240.) Váž-
njším zjevem jest, že nkteré hlasy volají po shovívavosti

a chtjí se smiovat se slabostí lidskou. Satky pro peníze

zavené množí se, ,, mládenci baby staré sob berou neb
mladice nkteré starce" (i b i d e m str. 241). — Nkteré
pípady cizoložství: Jednota uznávala, že cizoložství zp-
sobuje rozvrat stavu manželského; oklamaný manžel mohl
zahnat svou ženu a znova se oženit (str. 245). Ke satkm
knží bratí byli ponkud donuceni nkterým pohoršením
(str. 234 a 235). Chování duchovních nebylo vždy dosti

píkladné (str. 256). Synod roku 1592 obviuje knze Miku-
láše Kohouta, že ,,špinav na kázáních o ženských vcech
mluvil, až nkteí ucházeli". Na synodu roku 1601 piln
toho vyhledáváno, mli-li by knží smilstvem neb cizolož-

stvem zprznní a po svém pádu kající k svému úadu b)t
navracováni; synod odpovdl záporn, ale jest to již zna-

mením nemilým, že otázka byla uinna. Stížnosti se ozý-

vají také, že ueníci a jáhnové píliš jsou pístupni svádní
svtskému a že asté jest u nich odpadlictví (str. 264, 270).

Také naízení o zapovdných emeslech se nedbá již tak

pesn. Vbec zdá se opravdu, že Jednota nezstala pln
uzavena dechu zkázy, kterým duše byly porušovány za

této doby. Ostatn jsou to píznaky dosti lehké, spíše pro
budoucnost znepokojivé nežli opravdu vážné. Mravní ú-

rove bratí stále nejen velice vyniká nad mravnost jejich

vrstevník, ale jest naprosto i dobrá. Jejich protivníci ne-

mají žádné urité námitky proti nim, pestávajíce stále na
týchž neuritých osvdeních. Balbín nenalézá jiné viny
u nich než vzdlání, jehož dopávali ženám. Jesuita pater
Alexander, který pozoruje je z blízka, pekvapen jest jejich

kázní a zbožností (G i n d e ly II. str. 192 pozn. 96).

") D e k r g t y str. 8.

'*) Srovnej Miillera, Die deutschen Kate-
chismen der bóhm. Brder, str. 316

**) Viz velmi zajímavou odpovd Lutlierjvi, uveej-
nnou od M ú 1 1 e r a st. 323.
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•") Když Sturm chce studovat jejich ueni, s velikou
námahou si opatuje jejich spisy a to jen lestn, nebo prý
„oni sami mezi sebou své knihy kradmo tisknou, sami mezi
sebou je rozdávají a prodávají, a žádný nemže jich na žád-
ném jarmarku, u žádných kniha na prodej nalézti, než
skrze dobré pátely". (Srovn. Jirekovu Rukov II.

str. 274.)

^) Knihami vyuovacími byly katechismy,
neboli otázky dtinské, mravy, t. j. sbírky pra-

videl a prpovdí o mravném chování, složené v duchu
Erasmova díla C i v i 1 i t a s morm, k a n c i o n á 1 y, t. j.

sbírky písní duchovních a knihy nedlních evan-
gelií a epištol. Práv v tchto knihách dítky vedle
eštiny a nminy uívaly se také latin a etin, nkdy
i trochu hebrejštin. Studium ecké zdá ?e, že dosti pokro-
ilo. [Srov^ rozpravu Jos. Jireka, Školní knihy eské na
obec. školách ped Komenským v , .Besed uitelské" 187.S,

str. 25.]

22) O bratrské škole v Ivanicích v z Gindelyho II.

str. 105, 249—251 a rozpravu Zoubkovu v
,.Besed ui-

telské," 1872, str. 217.)
23) M 1 1 e r, str. 335.
2*) Poet jest pomrn mnohem slabší v letech 1 547

až 1620 než v dob pedcházející; to vysvtlí se hlavn pro-

následováním a zánikem dosti mnohých sbor. ísla jsou

jen velmi neurit pibližná: Jungmann pipisoval Lukáši

25 dl, Gindely vypoítává jich So; Jungmann zná jen 7

spis Blahoslavových, Gmdely 19 roku 1856 a 22 roku
1858, vedle mnoha traktát, Jireek 28; Zoubek vyítá no
spis Komen^kóho na míst 31. jež uvádl Jungmann.

25) Karel z Žerotína asto dopisoval br. Solínovi a v 1 i-

stech do Kralic vždy ho pozdravoval, ano u vcech choulo-

stivých s neobmezenou dvrou se dával od nho zastupovat.

[Br. Solín zemel v Kralicích 8. bezna 1596. ,,Vkus a um-
lost v tiscích jeho vždy zstanou pední a nejvtší
chloubou naší domácí typografie." Jirekova Rukov
II. str. 241.]

2') Viz malý katechism bratí uveejnný od Miillera

str. 276—315. Zajímávo bylo by srovnat tento katechism
s Ca^isiovým.

^'') [O kancionálu bratrském viz rozpravu J. Jireka
v as. es. Musea 1862 str. 24— 51, 95. Srov. jeho Hym-
nologii.'

I
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") ChluTTiPcký, Cai von Zierotin und
seine Zeit, Brno 1862 str. 287. Pedmluva kancionálu
z roku 1576 mluví o „skládání písní nábožných služebníky

božími a lidu svého tak, jak líbilo se duchu Hospodinovu
vnuknouti je". O hymnologii bratí srovnej Croegera,

Geschichte der alten Brderkirche, 1 866
sv. II., Zahna, Die geistlichen Lieder der
Brder in Bóhmen, Máhren und Polen in
einer Auswahl túr eine Singstimme...
eingerichtet 1875.

29^ [Péí br. Lukáše poízen r. 1 505 první tištný
kancionál bratrský, jenž v nové úprav vytištn
r. 1 5 tg v Litomyšli, a nehrub správn, tak že Lukáš pod-
nikl nové vzdlání, ale nedokonil ho.]

'") [Bratr Jan Roh rodem z Domažlic, r. 1529
zvolen k úadu biskupskému, v nmž r. 1532 povolán ku
pední starosti; umel r. 1547 v Ml. Boleslavi. O jeho ná-
klonnosti k ideám lutheránským viz str. 107 a 114. Roh
byl upravitelem kancionálu zstaveného v rukopise po
bratru Lukáši (1541) o vydavatelem nmeckého kancionálu
bratrského po smrti M. Weysze, jenž práci tu podnikl na
radu Lutherovu (1535). Blahoslav nazývá ho mužem ve-

likým, který sob rovného v eském jazyku a dokonalé zná-

mosti jeho neml, a prý jako Livius popatavicku, v ei za-

trhal po domažlicku; nejvíce své mistrovství ukazo\al v kor-

rigování knh eských. Jirekova Rukov II. str.

183— 186.]

'') Bratr Mach [neboli Matj Sienský ro-

dem z Kláštera Hradišt, jenž bratím slul Siónem] bisku-
pem zvolen r. 1537, poslán r. 1548 do Prus k b:.-atím vy-
povzeným, zemel r. 1551 v Doubravn (Gilgenberg).

Jako Augusta ani on nekonal pravidelných studií. [Kan-
cionál bratr>ký redakce Machovy vydán r. 1 547 v Bo-
leslavi.]

3-) Bratr Jií Izrael [z Uherského Brodu, roku

'557 vyvolen za biskupa (str. 161) a po smrti Augustov
1572 odevzdáno mu prvenství v Jednot] byl hlavní orga-
nisátor sboru bratrských v Polsku. Zemel v Lipníku jako
staec více než o-nidesátiletý roku 1588. [S bratrem Ma-
chem Siónským pipravil vydání kancionálu roku 1 547 v Bo-
leslavi tištného.]

") Kancionál úpravy Blahoslavovy vytištn roku
1 561 v Šamotulách (sev. od Poznan), na statku Lu
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káSe hrabte z Górky. Z práce této vznikl spis Blahoslavv
..Musika", první to theoretický spis hudební v literatue

eské (1558, 1560)].
**) Srovnej úchvatnou píse uvedenou v Jirekov

Anthol ogii II. str. 313.
'^) [ Pání J. Jireka, „aby nyní, kde smysl pro staro-

žitnou hudbu ileji se prclcuaí, nkterý znatel loho se ujal

a nápvy bratrské jakož i vbec kancionálv a graduál
staroeských prozkoumal", podnes zstává bohužel nevy-
plnným a zbožným páním.]

*•) Uvedeno od Schweinitze str. 405.
") Vyšlo jich patnácte v letech 1 505—1659 vedle velmi

etných vydání lidových. [Kancionály bratrské peloženy
byly též do jazyka nmeckého 1 53 1 153S, 1538, 1544a 1566),

a polského (1544, 1569 a 1646)].

^*) [Kancionál Ivanický z r. 1 576 jest

nejkrásnjší naše kniha eská stední doby,
pravá chlouba umní typografického a devoezného. Ji-

reek v . . M. 1862 str. 26.]

^") Vocel, Miniatury eské XVI. století
Památkách archaeol. III. str. 255.

*") Dva byly dílem Jednoty bratrské: [Mik. Klau-
diana (1518) a br. Lukáše (1525)].

*^) [Blahoslavv peklad Nov. Zákona vy-

dán byl v Ivanicích po prvé roku 1 564 v dvanác-
terce, po druhé r. 1568 ve tverci. Výsledky svého srovná-

vacího studia starších peklad eských s vulgátou a textem
eckým Blahoslav uložil v proslulé své grammatice,
kterou položit chtl ,,píklad a pravidlo pravé eštiny bu-

doucím zákona Pán vykládam". Dílo to, o nmž Bla-

hoslav po více než 20 let pracoval, a které vzácným je sv-
dectvím bystrého vtipu, bedlivého pozorování a jemného citu

pro dokonalost jazykovou, vydáno tiskem teprve r. 1857 od

J. Jireka o J. Hradila.]

*2) [Ondej Štefan (f 1577), žák a nástupce Jana
Blahoslava v úad biskupském, sídlil v Ivanicích.
Mimo pípravy, které spolu smistrem Albrechtem
z Kamenka podnikl ku pekladu Starého zkona, pro-

slul svým úastenstvím v skládání pamtí bratrských,

dvoudíliiou p o s t i 1 1 o u Kralickou (1575 a ve spolku

s br. Janem Kalefem vydáním kancionálu Ivan-
ického (1576).]

*^) [I s a i a š C i b u 1 k 5w neboli C a e p o 1 1 a

(t 1582), žák Blahoslavv a university vittenberské, správce
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sboru na Kralicích, kam r. 1578 penesena tiskárna

bratí z Ivanic. Po smrti Stefanov (1577) povolán byl

do užší rady a uloženo mu, aby pod nejvyšším dozorem Jana
Eneáše pokraoval v díle osielém. V 1. 1579—1582 vydány
3 díly bible Kralické, naež nastala pestávka ptiletá.]

**) [J a n Eneáš (| 1594) žák university vitten

berské, na níž nabyl hodnosti mistrské (1567); byv zvolen

r. 1577 biskupem a povolán ku pední starosti, své sídlo

vzal v Ivanicích, kde zárove byl správcem slavné

školy bratrské. Po smrti Stefanov jemu svena hlavní

pée o bibli Kralickou a za jeho vedení vydáno všech šest

díl (1579— 1593). — Mezi druhými pekladateli vynikli

jako dkladní znatelé hebrejštiny: MikulášAlbrecht
z Kamenka (f 1617), mistr university vittenberské,

uitel hebrejského jazyka na školách bratrských v Ivan-
icích a Fulneku, rozšed se pozdji s bratími
marn hledJ lepšího postavení v Praze, a Lukáš He-
1 i c e (t pc roce 1600) z rodiny židovské, která pestoupila
k Jednot, svými vdomostmi v hebrejštin posloužil Jed-

not, ale nepokojným svým chováním zpsobil mnoho mr-
zutostí bra;ím. adu slavných pekladatel bible Kra-
lické zavírají: Jií Strejc neboli Vetterus, Jan
Hlavá neboli Capito, Pavel Jese a Jan
E f f r e i m. Jejich památku zvnil pvec Slávy dcery

krásnou znlkou oslavnou (II. . 133). Srov. Herm. Jireka,
Bible Kralická a pekladatele její v Roz-
pravách I. 1861 a dodatky k tomu v Památkách 1862.]

**) Slova [Kšaftu umírající Jednoty bratrské] uvedená
od J. Smahy, kterýž o bibli Kralické uveejnil dležitou
rozpravu v as. es. Musea 1878, 1879. [Srov-

nej též pozoruhodný, u nás neocenný pokus Karafiátv
o rozbor Kralického Nového zákona co do ei i pekladu;
v úvodu jeho podána jest historie biblického textu bratr-

ského Praha 1878).]
**) Ochranov neboli Herrnhut v krá

lovství Saskem je .stediskem obnovené Jednoty bratí
moravských. Vysthovalci moravští nalezli tu útoišt na
statcích hrabte Zinzcndorfa; má dnes na tisíc obyvatel •

fO souvislosti obnovené církve bratrské se starou Jednotou
bratí eských viz rozpravu J. Miillera v . es. M. 1885]

") Nazývají se obyejn folianty lešenskými .

Po požáru archivu Litomyšlského r. I54<'3 erný a Blahoslav
.sebral pamti nejstarší, pokud možná bylo .slilcdat. Když
po zkáze protestantismu v echách polské msto Lešno se
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stalo hlavním stediskem Jednoty, penesen tam i archiv.

Lešno vypáleno bylo od Polák ve válce proti Švédm r. 1 656
(29. dubna); brzo povstalo sice ze svých zícenin, ale požár
lešenský byl smrtelnou ranou pro Jednotu. Roku 1836
v kostele sv. Jií nalezeno bylo 13 foliant, které byly za-

koupeny od bratí moravských za 500 dolar. Folianty
lešenské byly hlavním pramenem Gindelyho ,,Geschichte
der bohm. Brder" (1868); prozkoumány byly také
od Reichela: Zusátze und Bericht gungen
zu Johannes Plitt Denkwrdigkeiten
(1844), od Palackého a Golla. [Srovnej Gollv popis ar-

chivu Ochranovského vbec a eskobratrského zvlášt
v as. es. Musea 1876, str. y;^^—752.]

") [Srovn. I. dílu str.. 465.]

«) [Viz str. 143.]
^*) V á c 1 a v Hájek (f 1553) [,,Apostata", ježto

z utraquismu, v kterém byl vychován, pestoupil k církvi

ímské], byl knzem katolickým, mrav pochybných a sv-
domí málo úzkostlivého, skoro po všechen svj život se po-

týkal se svými pedstavenými. Pes to nkteí utraquisté

a katolíci se nerozpakovali svit jemu sepsání kroniky,

která by byla pedjatou odpovdí na dílo, piprav^ované od
stoupence strany pokrokové Martina Kut hena
(f 1564). Hájkovi dostalo se od stavv úkolu úedního, a

v jeho rukou ocitly se prameny velmi dležité. Bylo mu
uloženo napsat dílo spíše polemické nežli historické; když
jeho práce byla skonena (1539), prohlédla ji komisse cen-

surní, která nelítostn vymazala všecka místa podezelá.
Ostatn na tom nezáleželo jemu. Pravda byla nejmenší jeho

starostí. ,,Celý djezpyt a djepis eský," praví Palacký,

,,nezná vtšího škdce nad muže tohoto, který dav se do
spisování obšírné kroniky eské, jal se neslýchanou nestoud-

ností nejen vymýšleti a na drobno líiti dle zdání svého pí-

bhy nebývalé, ale i podkládati jim za prameny spisy rovnž
smyšlené a od nikoho, ani od spisovatele samého nevídané.

A toto veliké pásmo lží a klam chyte ukrytých, za kteréžto

my na míst spisovatelov stydti se musíme, podáno jest

národu našemu za pravou kroniku roku 1541, a za takovou
pijato a pijímá se bohužel ode mnohých až podnes! Kalem
Hájkovým naprznny zstaly potom více mén pohíchu
všecky kroniky eské, až teprve Dobner obšírným svým
komentárem (r. 1761 až 1782) odkryl uenému svtu všecku

neistotu pramene toho." [Djiny národa eského I. . i.

str, 31—32.'
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•') Matj ervenka (1521— 1569) byl žál :m
br. Augusty, nad njž vjmikl výmluvností, a vrným pí-
telem br. Blahoslava, jenž stkvlé o nm v^-dává svdectví
[Srovnej str. 143]; pracoval v VII. a IX. foliantu archivu

bratrského. Hlavní jeho dílo historické jest Pozname-
nání nkterých skutk božích obzvlášt-
ních... Což se vše dalo za panování Ferdinanda I. od
1. 1530 za nkolik let poád.

*^) Jan erný (f 1565) má pední zásluhu o obno-
vení archivu. Foliant VII. a VIII. obsahuji historické zprávy
o djinách Jednoty v 1. 1547— 1552. [Srovnej díla našeho
str. 142.]

*') Zmínili jsme se již, že seznam spis vyšlých z péra
Blahoslavova daleko ješ není pesn uren. Viz lánek
Gollv Jana Blahoslava spisy historické
v as. e s. M u s. 1877 str. 325

—

333- [Z historických

spis Blahoslavových obsahem dležité a formou dokonalé
jsou zprávy o cestách jeho do Vídn (1555— 1557) a do Mag-
deburka k Flaciovi Illyrikovi, zakladateli círícevního dje-
pisectví mezi protestanty nm. (1556). V ,,S u m m " po-
dán nástin djin Jednoty, v nmž na základ starších pra-
men pvod jednoty obšírnji a pozdjší osudy jsou strunji
vylíeny. Blahoslavova Historie bratrská, známá
djepiscm XVI. století, není nám zachována. Nesprávn
Blahoslavovi pipisován t. zv. Židot Augustv, jenž podle
dkaz prof. Golla prací je br. Jakuba Bílka (. es. Mus.
1S77 str. 327—330) a r_ukopisné dílo Historia íratrum, nej-

spíše dílo br. Vavince Orlíka. (Ibidem str. 332.) Srovnej
Gollovy Quellen und Untersuchungen zur Gcsch. der bohm.
Brder str. 53—60.] — Žádný sbor knžský nebo svtský,
praví Jos. Jireek, nezamstnával se tak peliv s djinami
svými jako Jednota. —- Až vše, co napsali, bude uveejnno,
poznáme, že bratí pro djiny XVI. století uinili více než
všichni tehdejší uenci eští a moravští dohromady.

") Jireek, O vyvinutí historické prózy
eské za XVI. a XVII. vku v as. e s. M u s e a

1873 (str. 420).
**) Jakožto proícssor na universit pražské pojal za

manželku dccni knihtiskae Jiíka Melantricha
z Aventina, stal se jeho spoleníkem, pozdji nástup-
c m. Byl tajným posluchaem Jednoty, f tak eeným
nikodemitou, a horlivým tenáem bile Kralické. [Srovnej
rozpravu Smahovu o bibli Kralické v . . Mus. 1878 str.

4^3 Na dkaz uvádí se Veleslavínv spis ,,Štít víry pravé"
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(1591), kde na str. 1—425 dv tetiny textu nejsou než samft

doklady z bible šestidílné. I mohl Jungmann vypovdít, že

tu eština výborná, pehlédnuv, že to eština bratí eských.]
^•) Kalendá historický vydán byl v Praze

r. 1578 a 1590. Jest to pehled djin evropských, spoádaný
podle msíc den za dnem, bez souvislosti vnitní. [Ne-

zdailá myšlenka prof. Pavla Ebera o kalendái historickém

po prvé následována v Cechách od Prokopa Lupáe jazykem
latinským r. 1584 v díle ,,Rerum bohemicarum ephemeris seu

calendarium historicum."] — Veleslavín zstavil mnoho pe-
klad z literatur cizích, obyejn jako spolupracovník. Nej-

znamenitjší je peklad historie eské od Aenaše Sylvia,

protože se jeví v nm pokrok ei naproti pekladm starším

(r. 1487 od kanovníka Jana Húsky a 15 10 od Mik. Konáe
z Hodíštkova.] Nejpvodnjší ást prací Veleslavínových

tvoí pedmluvy jeho [z nichž rozprava o djeprav eské
pidaná úvodem k spolenému vydání obou kronik, Syl-

viovy a Kuthenovy (1585) náleží k nejznamenitjším jeho

pracím vbec] V Rozumov bibliotéce staroeské (sv. II.

a IV.) uveejnny byly výpisky z hlavních prací Veleslaví-

nových.
") Politia historie a, [o vrchnostech a správ-

cích Knihy paterý (1584, 1592, 1606], jest jakési pojednání

o mravouce politicKé. Obsahuje zajímavé zprávy o dob
spisovatelov. Viz pojednání prof. A. Truhláe o dílo tomto
v . Ces. Musea 1885 str. 346—365. — Dr. Jií Lauter

beck, znamenitý právník a humanista nmecký f 1578. Jeho
Regentenbuch, poprvé tištný roku 1556, dokal se nkoli-
kera vydání.

^*) ,,Pravá zásluha Veleslavínova," praví Jireek,

,, záleží v koneném upravení prózy historické na základ
latinském (. e s. M u s. 1873 str. 416). [Týž zpsob
slohové dokonalosti vyniká i v historických pracích vrstev-

níkv a pátel Veleslavínových: Jana Kocína z Ko-
c i n é t u, vzdlavatele historie církevní a turecké, Pavla
Vorliného, pekladatele Flaviova díla o válce židovské

Matouše Hozia, pekladatele Guagninovy Kroniky
moskevské, Václava Plácela z Elbinku, upra-

vitele historie židovské, Abrahama z Gnter od u,

pekladatele Xenofonto/y Cyropaedie, a Marka Byd-
žovského z Florentin a, djepisce dob Maximi-
liana II. a Rudolfa II.] O slovnlkáských pracích Daniele

Adama z Veleslavína viz pojednání J. V. Nováka v . .
Musea 1885 str, 333, 556.
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*') Václav Budovec z Budovcova na-

rozen roku I 1551, sat dne 2 1 . ervna 1 62 1 . Jeho život nebyl
ješt prozkoumán tak, jak by zasluhoval. Budovec vynii 1

hlavn jako eník; jeho hlavní dílo historické jsou pamti
pohnutých událostech v 1. 1608— 1610. O jeho mládl a

cestách podává Dr. Konst. Jireek zajímavé podrobnosti
v rozprav Václav Budovec z Budova v Ca-
ihrad (as. es. Musea 1877 str. 417 a násl.).

•") Karel starší z Žerotína (1564— 1636),

jeden z nejvtších muž zem eské, byl pedmtem dle-
žitých prací. Ku poznání djin jeho nejvíce pispl V.

Brandl a Petr rytí Chlumecký. Chlumecký

(
f 1862) velikým dílem Carl von Zierotyn und

se i ne Zeit (1564— 161 5) Brno, 1862. [Druhý svazek,

obsahující vzácný materiál listinný k biografii Žerotínov,
vydán po smrti Chlumeckého péí Elverta r. 1879.], Brandl
vydáním zápiskv o snme r. 1612 (1864), zápisv o

'soud panském (1866) a jeho list (3 sv. 1870 až

1872). L. Leger v Revue historique uveejnil n-
které jeho listy, týkající se Jindicha IV.

") Alsted (1588—1638) filosof a theolog. Jeho en-
cyklopedie biblická od dávna bývala proslulá.

•2) Didaktika, Kap. XXV. V rzných svých
spisech Komenský neustále se vrací k této myšlence.

") Spisy Komenského jsou velice etné; není skoro
otázky bohoslovné, již by se byl nedotekl. V žádném díle

nenalezneme nco pvodního, není žádného místa, kde by
byl pispl ku pokroku vdy theologické. To vysvtluje se

ásten povahou encyklopedickou jeho studií, ale také tím,

že ve vtšin svých spis sleduje uritý cíl praktický. Crie-

gern, Johann Amos Comenius als Theolog.
Lipsko 188 1 str. 58. Viz též Kleincrta, Theologische
Studien und Kritiken 1878.

•*) Str. 57.

•*) Viz Borového Arcibiskup Medek str. 230
a násl. Jak obyejn djepisci katolití velice rádi zveli-

ují události a zvlášt vyvozují z nich úsudky výstední.
1 když nevíme jim úpln a pipustíme, že stížnosti knžl
bývají asto domnlé, bylo by pošetilé popírat je a mlením
pecházet podle píkladu mnohých historik protestantských
bylo by to porušování pravdy.

••) Ibidem str. 119 podle zprávy, kterou probošt
uinil arcibiskupovi roku 1583.
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") Listy faráe oujezdeckého uvedené od Borového
1 b i d. str. 26, 108.

•*) Srov. Gindely, Geschichte dos dreis-
sigjáhrigen Krieges I. str. 124. — Dvorský,
Jaký byl íselný pomr katolík vi
stran pod obojí 1. 1609? L. 1589 se udává poet
dorostlých osob mužských ze stavu panského v echách na
232 a seznam z r. 1609 poítá pán k víe katolické se pi
znávajících 61; všech osob dorostlých stavu rytíského roku
1589 udává se 2086 a v seznama z r. 1609 poítá se 141 osob
a nkolik ješt syn k víe katolické se piznávajících.
íslice tyto jsou pibližné, ale zajisté pesné. V Praze roku
1619 bylo 51 kostel nekatolických a 40 katolických; ale

mezi tmito znaný poet je kostel klášterních a mnoho far-

ních kostel filiálních, které i pes boue husitské, teba
v zpustlém stavu, zstaly katolickými. (Rezkv Sborník
historický 1884 str. 280—288.)

^^) První doba innosti jesuit obsahuje asi 1. 1560
až 1572: restauraci katolickou ve Francii, tyranství vévody
Alby v Nizozemí, získání zemí jižního Nmecka, poátek
reakce katolické v Rakousku a v Polsku. Tyto úspchy
vzbuzují okolo roku 1575 nový odpor protestant, kteí
asi po deset let hájí svou državu, asto s úspchem. Zavraž-
dní prince Oranienského roku 1584, jímž zpsobeno po-

drobení krajin belgických Filipu II., vyznauje poátek
druhého útoku katolického, který vede ku povstání pro-

testant rakouských a ku pádu Rudolfovu,
"*) [Protireformace katolická v zemích štýrských

jest smutn památná v kulturních djinách národa slovin-

ského. U tohoto potem skrovného národa, jenž po celých

devt vk (VII.—XVI.) ímsko-nmcckého panství z-
stával bez literatur}-, reformace vzbudila ilý život duševní.

Zásluhou Primože Trubera a Jiího Dal ma-
lina, prvních to pekladatel písma sv. do jazyka slovin

ského, vytvoen spisovný jazyk, a vyskytla se celá ada zna

menitých muž a prací, jichž vliv zasahoval brzy i do Pí-
moí a Bosny mezi Chorvaty a Srb}'. Nadjný rozkvt pí-

semnictví slovinského protestantismem vzbi zený zahynul

útiskem náboženského pronásledování; jesuité shánli a

pálili knihy slovinské s takovým úsilím, že dnes tisky jiho

slovanských protestant náleží k nejvtším vzácnostem;
mnohé na dobro byly vyhlazeny. Od té doby poíná kato

lická doba slovinské literatury, která podobn jako v pí

semnictví eském znamená úplné zmrtvení duševního ži-
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vota, jež po dva vky trvalo a pestalo teprv, až nová doba

pinesla nové probuzení. Viz Pypina a Spasovie Djiny
literatur slovanských v pekladu Kotikov I. str. 237.]

") J^*t to, nemýlime-li se, íakt velnni dležitý; je-

suité se chopili ofíensivy a oni práv dali znamení k nepá-
telství. O skutku tonr" nelze ani pochybovat, stadujeme-1-

události v Cechách; ale osvtlí se nám ješt jasnji, pi-
hlédneme-li k tomu, co se dalo v druhých zemích Habsbur-
ských. Tu odhaluje .se zejm plán útoní proti rcfornaaci.

Nkolika fakty a daty lze to dokázat: Rudolf nechce slavn
potvrdit slib, ]ry. jeho otec uinil stavm v Horních a Dol-

ních Rakousích (1577— 1578); zapovídá veejné konání pro-

testantských služeb božích v mstech dolnorakouských

(1578) a ve Vídni zavírá kostel a školu protestantskou, zí-

zenou v dom stívovsk.'m; pinucuje mšany, aby se ú-

astnili obad katolických, aby se zpovídali a pijímali

(1580), Melichar Khlesl vede vc tak obratn, že po sedmi
letech protestantství lém úpln zmize'o ze všech mst.
Vyšší stavové déle se ttaví na odpor; ale vzpourou sedlák
(1595— 159S) jsou ohroženi, a velký poet far vrácen jest

katolíkm. Opatení reformaní rozšíena jsou do Horních
Rakous (1597— 1600). — V Štýrska a v z. mích sousedních

stavové pinutili arciknížete Karla, aby uznal zásadu svo
body náboženské; reakce se pipravuje až po smrti Karlov
(1590) za vlády vdovy jeho Marie bavorské. Když se Fer-

dinand ujme vlády, v dob ty let (1597— 1600) katolictví,

skoro úpln zniené jest všudy obnoveno, chrámy protes-

tantské pozavírány: vyšší stavové, kteí setrvávali v ka
cíství, vyloueni jsou ze všech úadv, a jejich ady brzo
idnou odpadáním. — Historikm katolickým bude vždy
ponkud tžko popírat tato fakta. Jejich .snaha, dokázat,

že útok vyšel se strany protestantské, zdá se ostatn .sv-

dectvím velmi zvláštního úpadu myšlenky náboženské
Jesuité se nestydli za své dílo, a bázlivé apologie nynjších
obhájcíiv jejich jsou urážkou pro n. My zavrhujeme jejich

zásady, ale oni jješt písnji by se odsoudili sami. kdyby ne-
Ijyli jich vykonávali.

'*) Zvlášt proti bratím smovalo úsilí jesuit za

této první doby. Jeít se necítí dosti silnými, aby mohli e-
lit lutheránm, hledí rozdlit své proti\níky, povzbuzují a
vykoisují žárlivou nedtklivost utraquist. Proti bratím
sou.stedují také všecku svou polemickou innost. Václav
S t u r m, jeden z mladíkv od Ferdinanda poslaných do
íma, aby tu vychováni byli pod dohlcd<ím Loyolovým.
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uveejuje proti nim roku i s82 Srovnáni viry a
ueni brati starších, jednu z nejznameni-
tjších prací polemických, jaká kdy napsána byla proti Jed-
not, omrné jeho umírnní, chvála, kterou vzdával mra-
vouce bratí, jejich zásluhám o literaturu a zpv, iní tím
vážnjší druhé jeho obžaloby Procházel zemí, vyzývaje své
protivníky k veejnému hádání, jež nebývalo vždy bez vý-

sledku. [Missiemi jesuit, zvlášt Šturma a Hostounského
Jednota bratrská tžké škody brala v Litomyšli a na dru-

hých rozsáhlých panstvích peinšteinských, kde v echách
pomrn nejetnji byla zastoupena. Jesuitm dostávalo
se tu ochotné podpory od nejv. kanclée Vratislava z Pern-
šteina (| 1582). Na rozkaz jeho pozavírány sbory bratrské

v Litomyšli, v Landšk roun, v Potšteiné,
v Kostelci nad Orlicí. V Landškroun sbor po-

zdji dokonce rozboen, škola bratrská odtud jinam pelo-'

žena. Pod pokutou 10 kop, vzením a trestáním zapovzena
všeliká shromáždní tajn i.]

") Borový, Medek str. 145.
'*) I ) i d e m str. i cg.

*') [Roka 1582 zemel pan Vratis la v z Pernštei-
n a; roku 1 592 pan Vilém z Rosenberka, jehož

bratr Petr Vek, poslední Kosenberk (f 161 1), pestoupil
r. 1582 K Jednot bratrské; r. 1596 pnn Adam z Hrad
c e. jehož synem Jáchymem Oldichem r. 1^04
vymela tato vt<ev starožitného rodu Vítkovicv.]

'•) Naskytne se nám píležitost promluvit podrobnji
o této zvlá-tní a málo sympathické osob. Archivá Petra

Voka z Rosenberka Václav Bežan napsal jeho bio

grafii. je to vzácný pramen pro djiny konce XVL a zaátku
XVII. století, ježto obsahuje velmi dležité zprávy o stavu

mravním a duševním za této doby. Dílo Bezanovo uveej
nno bylo od Fr. Mareše v Staroeské bibliothéce vydávané
nákladem musea království esk. sv. 5., Praha 1880. [Be-
žan, historik vyšlý ze školy bratrské, a velý pívrženec Jtd
noty, veliké zásluhy si zjednal o spoádání slavného archivu

Teboského a horliv pracoval o djinách rodu Roseber-

ského. ,,Monumenta Rosenber^iiaca" obsahovala pt díl>^.

z nichž první ti sahající od bájených poátk rodu Rosen
berského do smrti Petra Kulhavého (154";) se ztratily a
nejsou známy než z krátkého výtahu, jejž Palacký uveejnil
v Cas. es. Musea 18 i8. Díl IV. obsahuje život pana Viléma
z Rosenberka, vydaný tiskem r. 1847, a ^^^ V. život Petra

Voka, posledního Rosenberka, k nmuž Bežan lnul láskon

I
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tém dtinnou. Srovnej životopis Bezanv od Fr. Mareše
v as. esk. Musea 1878, str. 93. a násl.] Viz rodopisnou

studii Rybikovu, Poslední Rožmberkové a

jich ddictví v as. esk. Musea 1880a 1881.

'') Páni a rytíi od dob krvavélio snmu s nejvtší

nechuti se stavli v popedí, ale jestliže nkdo pejal zodpo-

vdnost, byli hned velice ochotni. — Na snme roku 1593
zvítzila opposice [nastrojením pana Jiího z Lobkovic, jenž

tímto nebezpeným zpsobem domoci se chtl úadu nejv.

purkrabství, uprázdnného smrtí pana Viléma z Rosenberka,

i užil k tomu pomoci bratra svého Ladislava k podníceni

stav]. Snm se rozešel nerozhodnuv o pedloze královské,

co se nestalo již dávno: píšt, slibovali oba bratí Lobkovi-

cové, ,,král již nebude moci více v tomto království rozka-

zovati a poroueti tak jako v Rakousích, ale stavv za to,

co by chtl naíditi neb míti, bude musiti žádati." Na radu

Ferdinanda Tyrolského Rudolf jednal rázn, Ladislav dal

se na útk, Jií byl vržen do vzení, v nmž zahynul roku

1607. Když snm znovu se sešel, svolil ke všem požadav-

km královým. Viz Tomkovu rozpravu Spiknutí Ji-

ího z Lobkovic roku 1593 v as. esk.
Musea 1853 sti-. 215—248.

'*) I. str. 40. — Vilém S 1 a v a t a z Chlumu
a Košumberka 1572—1652; Pamti jeho jsou pra-

menem prvního ádu pro dobu od r. 1608— 1619. Tiskem
vydány od J. Jireka ve dvou dílech r. 1866 a 1868. [Zá-

pisky Slavatovy z let 1601— 1603 uveejnil A. Rezek v po-

jednáních kr. uené spolenosti (VIL 2).] vedle tchto Pa-

mtí nejdležitjším dílem pro tuto dobu jest Historie
církevní od Pavla Skály ze Zhoe (1583

až 1640); dje eské v 1. 1602— 1623 uveejnil K. Tieftrunk

v pti svazcích, Praha 1865— 1870.

") [Vilém S 1 a v a t a byl tetí syn pana Adama
Slavaty, posluchae Jednoty, a Doroty Kurcpachovy,
lutheránky; vychování dostalo se mu ve víe bratrské.

Jeho uitelem byl br. Jan Jaífet, proslulý djepisec

Jednoty, od nhož mladý Slavata získal nejen základy v ja-

zyce latinském a eském, ale i zálibu k historii. Jaífet ze-

mel 1614 jakožto správce sboru Horaždovského. O cen
historických spis jeho: Hlasu Strážného, Mee Goliášova.

Historie o pvodu Jednoty bratrské viz Gollovy Quellen

und Untersuchungen str. 80—84.)

*°) Takto Slavata se horší na slabost katolík: „Osoby

t vyšších stavv k ženní a vdáváni žádného rozmýšleni

Deaif-VanCura, Konec samostatnosti ieské. IL jo
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nemívaly, že muž katolický jednou vzal sob za manželku
pod obojí, aneb panna neb vdova pod jednou muže pod obojí
sob vzala a potomn, jak se mezi sebou namluvili, syny a
dcery pod jednou neb pod obojí vyuovali a vycviovali.
Ke ktm svatým a na pohby, a na kázaní pi pohbích
tolikéž bez rozmýšlení obojího pohlaví pod jednou k tm
pod obojí nacház-eti se dávali, in summa pod tou zástrou
a pod tím zízením zemským, že pod jednou a pod obojí
v království eském za jednoho lovka dobí pátelé býti
mají .,katolití politití se zastírali". (Pamti Slavatovy
I. str. 40.)

") A. Rybika, .,Pan Jaroslav Boita
z Martinic a msto jeho Muncifaj v le-
tech 1600— 1612" v zasedacích zprávách král. es. spo-
lenosti nauk. 1882, str. 100 [Muncifaj z lat. Mons fagi (Hora
buková) mstys v okresu Slánském, jehož starší název byl
Dolní Smeno].

*^) Jan Orth, Nástin historicko- kultur-
ního obrazu Jind. Hradce od konce 15.

stol. až k povstání stavovskému (1618).

Jind. Hradec 1879 str. 52—54.

*^) Mandát jest uveejnn v eské historii
Skálov I. str. 30.

^) Nevíme, zda z nevdomosti nebo ze zlomyslnosti
protivníci obviovali Budovce, že pešel k islámu.

**) O snme roku 1603 viz Pavla Skálu ze Zho-
e I. str. 53—60.

'•) To byli jediní, na nž možná bylo spoléhaa ostat-

n i jinak ,,malé stádce katolické" neopatilo by dost uitel.
Následkem povstání roku 1618 stavové uveejnili dv apo-
logie; druhá rozsáhlejší obsahuje dležité zprá\^ o reakci

katolické. Ovšem nenapadne nikoho,- aby vil všem jejich

prohlášením, nicmén je to dležitý kus listinný. Nkoli-
krát byl uveejnn, zvlášt v díle ,,H i s t o r i s c h e

Aktenstcke uber das Stii. dewesen in
Oesterreich, Lipsko 1847. Spis Peškv G e s c h i c h-

te der Gegenreforihation in Bohmen (2sv.

Dráždany 1844) psaný s hledi.ska písn protestantského,

jest jinak dílo svdomité, dobe promyšlené a zasluhuje po-

sud pozornosti. O zámrech Khleslových a Lanoyových
srov. Skálu str. 73 a 75.

") [Sboru Mladoboleslavskému zahrozilo nebezpe-
enství již r. 1588, kdy smrtí pana Adama Krajíe z Krajku
zašel tento v djinách Jednoty slavný rod panský. O jeho
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ddictví vznikl spor mezi jeho vdovou a obma sestrami,

jejž marn snažil se porovnat biskup Jan Kaleí. Lakotný
pan Jií z Lobkovic slibováním satku vyláká
na vdov pán Krajiov postup všech jejích práv a zastrašiv

ob sestry vyhrožováním nemilostí císaskou, prostednic-
tvím nejpednjších pán eských, protivník Jednoty bra-

trské, za loo.ooo kop zakoupil si panství mladoboleslavské.
Kalef, netuše nic dobrého, vysthoval se z msta spolu se

všemi spisy a knihami bratrskými. Ale brzo oddechli sob
bratí, když pan Jií z Lobkovic panství toto vymnil za
Chomutovské s panem Jáchymem Bohuslavem
Hasišteinským z Lobkovic, synem pana Bo-
huslava z Lobkovic, známého z jednání snmovního roku

1575, rovnž horlivým lutheránem. Roku 1597 mšané
boleslavští, uživše penžních nesnázi svého pána, vykoupili

se za 30.000 kop gr. z poddanství, a msto nabylo práv msta
královského: bratí s lutherány se rozdlili o správu poli-

tickou, ve vcech náboženských užívajíce plné rovnopráv-
nosti. V letech následujících konáno nkolik slavných sy-

nod v Ml. Boleslavi, ke kterým se i z Polska dostavilo mno-
ho úastník. R. 1599 voleni tu k úadu biskupskému S a-

muel Sušický a uený Zachariáš Ariston.
Ale dlouho bratí se netšili ze zmny vé vrchnosti. Po vy-
dání osudného mandátu Rudolfova r. 1602 dva komisai
Královští byli vypraveni bo Ml. Bolslav. Dne i i. listopadu

sbor bratrsKý kolím zapán a zpeetn; pozdji zabavena
také škola a dm bratrský. Ti mšané, kteíž odpírali

tomu, byli zajati a v Praze na Bílé vži vznni po sedm
msíc. Konen novým rozkazem císaským zabaven bra-

tím všecken majetek nemovitý. Tak smutnou zkázu vzala
v djinách bratrských peslavná hora Karm 1, místo,

kde psobili a posledního odpoinku došli nejslavnjší bis-

kupové Jednoty: Lukáš, Roh, Augusta, erný.]
**) Jest mnoho smyšleného ve vypravování protes-

tantských djepisc, že bylo krut postupováno proti pro-
testantm po r. 1602. Kdo mohl by takto vystupovat proti

nim? táže se Gindely v Gesch. der bóhm. Brder
IL, str. 343. — Vskutku djepisci katolití mají piávdu.
Nebylo opravdového pronásledování a skutky, kteréž uvá-
díme, jsou bud mén dležité nebo výminené. Je to jedna
z píin, pro které se lid celkem UKázal lhostejným za doby
povstání. Však nechceme tím íci, že nebylo nebezpeen-
ství. — Cílem katolíkv— a oni se jím netají — bylo
zniit svobodu svdomí. ,,Lutheráoy a kalvinisty," praví

30*
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Windervsvém traktátu o potlaení kacíství,,, teba zabíjet

meem, vyhánt, hubit, pálit ohnm, sirou a smolou, zmait
a zniit, pronásledovat všemožn až k úplnému jejich zániku .

.

zkrátka pronásledovat je až k smrti a vyhubit je všemi mu-
kami a útrapami". — ,,Vzte," praví jiný, ,,my všickni zde
po všem svt jsme se sestoupili v svatou ligu; veliká jest

naše moc, je nás již 80.000; dokud jeden z nás zstane na
živ, neušetíme ani námahy ani práce, ani pée, ani píle,

abychom vás zniili, vás, vaše náboženství, vaší zemi a váš
lid. A nikdo nám v tom nezabrání, ani andl s nebe." Na
uvádt ješt více doklad? Zda jest jediný katolík horlivý,

který by popíral církvi právo a povinnost všemi prostedky
pracovat o vyhubení kacíství? — Protestante byli tudíž
v spravedlivé obran, a marnost, s níž se potkávaly pokusy
jejich nepátel, po stránce práva nemnila nieho v situaci.

— Jinou otázKou jest, zda jejich odboj byl vhodný, zda ne-

bylo lépe pohrdat dráždním ješt neplodným, a v každém
pípad bylo teba národu ponechat asu, aby jasn poznal
nebezpeenství. Nelze popírat, že mnozí náelníci povstání
rádi vidli záminky, po nichž pásla jejich ctižádost. Ale vše

to nestaí ku pemístní zodpovdnosti; útoníky zajisté

byli jesuité. Každému je na vli, chválit je za to nebo tupit,

ale zdá se mi zpozdilým, obhajovat je pro to.

*®) Respublica Bojema str. 166 a 421.
80) Fellner; Mittheil. des Instituts ír

osterr. Geschichte 1887 str. 296.
*^) Situace se promnila velice za Rudolfa; proto Mo-

ravané byli první, kteí si páli revoluce. Neoblíbeností
Rudolfa a úedník královských posílen byl ješt dávný
jejich odpor proti všelikému vmšování se moci ústední a

potvrzeno smýšlení partikularistické. O stycích ech
s Moravou viz Chlumeckého Cai von Zierotin und
seine Zeit a Gindelyho RudoJf II. und seine
Z ei t II. str. 171.

•2) V 1. 1548— 16 1 1 pedsedou tohoto soudu appel-

laního byl vždy ech a toliko ídkou výminkou povoláváni
za písedící jeho Slezané a Moravané.

*^) Nej\yšší kanclé byl vždy ech a písahu vrnosti
inil toliko králi a stavm eským v užším slova smyslu.

**) K tmto stížnostem družil se ješt nárok ech,
že sami chtli volit krále. Grúnhagen v znamenitém svém
díle o djinách Slezska ukazuje zjevn, jak hluboký odpor
Nmci mli k Slovanm. — Nejhrozivjší nebezpeenství
nepotlauje odvkého zášti (viz na p. Grúnhagen II. str.
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136). V prudkém zápase dále se pokrauje po celou vládu
Matyášovu (str. 161). Zjevná velost Grnhagenova je sv-
dectvím, že shoda byla velmi nesnadná a že všecky chyby
nezavinili echové. ,,Jak tito lidé byli nenapravitelní ve
své krátkozrakosti," praví o Slovanech, ,

.ukázali práv nyní
dosti jasn tím, že Vratislavským, jichž nedútklivost ná-

rodní dostaten znali v Praze, poslali vící list pro svého
posla Melichara Róra z Rórova, sepsaný jazykem eským".
Všickni Slezané na štstí nebyli Nmci tak horlivými, jako

mšané Vratislavští nebo jako pan Griinhagen; mezi nimi
byli lidé, piznávající echm právo mluvit esky; pi
vtší opatrnosti a obratnostiz ajisté jejich poet byl by se

rozmnožil a zavládly by pomry upímnjší.

^) Srovnej Gindelyho II. str. 27 5.

**)Goll, O slezském maie stát Ru-
dolfa II. v . . Musea 1874.

•') Od té doby pokrok mst \'yznaen jest zákony a
naízeními, jež platily pro celý stav mstský, a nikoli sou-

kromými výsadami, jež panovníci udlovali jednotlivým
obcím. Jaromír elakovský, Privilegia
mst pražských XXXIX.

'*) O zízení mstském za této doby viz Práva Kol-
dínova ve sbírce Codex juris bohemici IV. 3.

ást, 2 oddlení (Praha 1876) str. 7—25. Pavel K r y-

styan z Koldína (pvodn Pavel Kesan), rodem
z Ivlatov (1530— 1589) byl profcssorem na anivcrsit, po-

tom písaem a kancléem Starého msta pražského. Jeho
sbírka byla pijata ode všech mst eských — mimo Louny
a Litomice, jež pijaly ji teprve roku 1610 — byla rozší-

ena na Moravu roku 1697 ^ zstala v platnosti až do vy-

hlášení obanského zákonnika rakouského (17S6— 181 1).

*') [Na msta královská povýšeny tehdáž tyto obce:

r. 1 569 Nový Bydžov, r. 1 584 Rokycany, roku
1588 Rakovník, r. 159S Hradany a Loket,
r. 1600 Mladá Boleslav, r. 1608 Týn nad Vl-
tavou a r. 1609 Prachatice.]

'°*') Práva Koldínova. str. ^9;.
i»i) Skála I. 70.
^°^) Události tyto jsou strun vylíeny od Jaromíra

elakovského, Úad pod k o moský v echách
str. 62—73. Podrobnosti nalezneme po rznu v díle Ská-
lov a v^druhé apologii stav eských.

^'") Jaromír elakovský str. 73. a 68,
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*••) Stav mstský došel však splnní svého požadavku
podporou stavu panského. Nebží tu tolik o výsledek,- jako
o smýšlení veliké ásti šlechtv. Skála III. str. 76.

- 106) [Skála III. str. 196.]
1°') I b i d e m str. 199. Všecko toto rokování, jehož

podrobnosti podává Skála, nezastavuje žádné pochybnosti
o smýšleni šlechty. Nejprostší žádost stavu mstského
rozhouje rytístvo; nikdy sobectví a nesnášelivost nebyly
výstednjší. Spory obou stran vedeny byly s uivou ná-
ruživostí.

1"^) Daického Pamti I. str. 244 a 245. Stavové
,,opovThše král. es. právo sami se žalobníci, svdkové,
soudcové i exekutores uinivše na residencí J. M. Cské krále

es. táhli".

1"*) Kolín se pidal k odboji jen ze strachu. Není tudíž

žádné oddanosti a odvahy; sklíení jest všeobecné, každý
obává se nejvtšího neštstí, ale nikdo nemá odvahy, jakou
vzbuzuje zouíalost. Jedinou péí jest, vyhnout se bemenm
veejným. [Srovnej Vávrovy Djiny msta Kolína
II. str. 10.]

"9) Gindely, Rudolf II. und seine Zeit
II. str. 343.

11") A. Rybika, Poslední Rožmberkové
a jejich ddictví vas. es. Musea 1881 str. 1 96.

1") I b i d p m 1880 str. 247.
"2) Ibid e m 1880 str. 89.

"*) I b i d e m str. 107.

11*) Každý všeobecný úsudek, opakuji, teba zmírnit.

Požadavky pán jsou pomrné. Páni nejsou nijak ukrutní
a chtli by spíše zlepšit postavení svých sedlák: nejastji
však nemají k tomu ani píležitosti ani prostedk. Ne-
vyhnutelnou podmínkou šlechetnosti naproti poddaným
jest zmírnní poteb a poádek v správ. V této stránce

nápadná jest podoba mezi šlechtou eskou v XVI. století

a šlechtou francouzskou v XVIII. století. Ne z lakoty dvo-
ané se domáhají pensí, ale proto, že jejich výdaje isou pí-
lišné.

116) V 1. 1567—1593. Die bóhmischen 'P'-

nanzverháltnisse.
n') asopis Matice Moravské 1876 str. 18.

"') Snmy e .s k é IV. str. 31;, 39, 41 atd.

"8) Daického Pamti I. str. "268.

n') [Martin Philadelphus, narozený roku

1550 v Zámrsku u Vys. Mýta, knz evangelický a horlivý



— 471 —

pívrženec konfesse augšpurské, psobil hlavn na Morav,
posledn v Opav, kde esky kázával pi o«ad sv. Jií.
Objemná postili a jeho byla vydána téhož roku, kdy
skladatel její zemel, 1592 v Bruntále a r. 1602 dvakrát:
v Dráždanech a Lipšt. Rozbor díla toho a hojné výpisky
kulturn historické podal . Zíbrt v Rezkov Sborníku hi-

storickém 1886 str. y-j a násl.]

^"j Pavel Stránský ze Záp (1589—1657)
náleže! k Jednot bratrské a byl horlivým nepítelem Fer-

dinanda II.; úastnil se odboje i nemže být tudíž ob\'i-

ován ze soustavného nepátelství proti šlecht. Za svého
vyhnanství složil své dílo. Respublica Bojema
(1634), která jest pramenem pevzácným, ást výhradnji
politická byla znova otištna v Jirekov Corpus ju-
ris boheraici IV. . 5. Vir str. 238—239. [Spis

Stránského, v nmž vytíbeným slohem a povznášejícím
duchem vlasteneckým vyložen jest obraz státu eského ped
bitvou Blohorskou, vydán r. 1634 018 kap., opravený a roz-

množený o 20 kap. v Elzevírské tiskárn v Lejd r. 1643 ^
ješt vícekrát. Od jesuity Comov^' peložen byl do nminy
a s hojnými poznámkami vydán v 7 dílech v 1. 1792— 1803.
eský peklad ed. Tonnra vydán r. 1893. Rozbor vzácného
díla toho podal Jos. Šimek v Rezkov Sborníku historickém
1886 str. 93 a násl. Pavel Stránský, vzdav se uitelského
povolání svého v Litomicích, oženil se s bohatou vdovou
domácí, zastával potom rzné úady mstské a nabyl hoj-

ného statku. Uastniv se horliv odboje proti Ferdinandovi,
po bitv Blohorské pozbyl polovice jmní svého a ponvadž
se vzpíral piznat k víe katolické, pinucen r. 1627 opu-
stiti Litomice, kde národnímu živlu eskému odchodem
jeho zasazena první rána smrtelná. Po dlouhém a strasti-

plném bloudní Stránský usadil se konen v Toruni, kde
r. 1647 dosáhl úadu proíessorského a po blahodárném a
slavném psobeni zemel r. 1657.]

^^) Fiedler, Relationen venetianischer
Botschafter, 1870 str. 326.

'^) I b i d e m, str. 274.
123) Orth, Nástin hist. kulturního ob-

razu Jindichova Hradce str. 64 násl.
1^*) Viz Chlumeckého str. 173. [Listy eské Karla

z Žerotína u vydání Brandlov I. str. -j-j.^

1^) Srovnej na píklad šlechetné i lidumilné zízení
paní Polyxeny z Lobkovic z roku 1608 as.
C e s. M u s. 1 844.
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;*••) Daického Pamti II. str. 79.
"7) Viz Svátkovy Kulturhistorische Bil-

der aus Bóhmen, Víde 1879, str. 158— 159.
^») Daického Pamti I. str, 158.
*2') Bezanv Život pana Petra Voka str.

100, 169.
13") Slavatovy P a m ti I. str. 180.

"1) Fiedler str. 204 a 205.
132) Winter, Rakovník století šestnác-

tého v as. eského Musea 1884 str. 438, 439.
"3) Fiedler str. 134.
i3<) Bežan, str. 154.
^) Stránský str. 511—523.
lasj Winter, Rakovník století šestnár-

téhov. . Musea 1884 str. 84. •

1") Gindely, Die bohm. Finanzverhált-
nisse vom J. I526bis zum 1618. [Srov. str. 412.]

138J Dvorský, Historické zprávy o lid-
natosti království eskóho v Památka ch
a r c h a e o 1. díl X.

"9) Gindely, Geschichte des dreissig-
jáhrigen Krieges I. str. 1 58.

"") Veleslavín v své Politii (1584) kára toto vy-

nášení penz: ,,Není-li to vc mstm záhubná, že za samé
to erné sklo, jemuž vbec šmelc íkají, z mst Pražských
na dobré stíbrné a zlaté minci tak veliká suma penz do Be-
nátek vychází, na kterou by se nkolik tisíc voják proti ne-

píteli Turku vychovati mohlo? Mlím o jiných vcech
z hedvábí, stíbra, a zlata setkaných, o pitích sladkých roz-

liných, kteráž k nám z dalekých krajin picházejí, a my je

na záhubu svou za drahé peníze kupujeme."
i'*i) Schlesinger, Geschichte Bohmens, str

532-
1*2) Chlumecký, Carl von Zierotin und

seine Zeit str. 296.
1*3)

, .Nejsou to ministi, ale kupci", praví o rádcích

Rudolfa II. Viz Gindelyho Rudolf IT. und seine
Zeit. I. str. 48.

1**) Rybika, Poslední Rožmberkové a
jich ddictví v as. . Mus. 1881 str. 194.

1") I b i d e m 1880 str. 244.
1*') [,,Z protokoU konsistoe kutno-

horské" ve Sborníku historickém vydaném na oslavu
desítiletého trvání „Histor. Klubu", v Praze 1883.)
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**') Farragine8 poetarum bohemie o-

r u m, Praha 1561. [O innosti básnického kruhu Hod-
jovského viz Jos. Jireka, Jan Hodjovský z Ho-
djova, jeho rod a psobeni a latinští
básníci tovaryšstva jeho. Pojednání král. es.
spolenosti nauk, ada IV., díl 12 Praha 1884.]

"*) Matouš Collinus z Chotéiny (1516
až 1566), [žák Filipa Melanchtona, v 1. 1541— 1560 psobil
zdárn na universit pražské jakožto uitel ei a literatury

ecké. Protože mezi jeho žáky rozkvetlo básnictví latinské,

byl nazván obecným pstounem tehdejších básník. V Ka-
rolinum dosud se chová památník, postavený mu r. 1568 od
vdného eka Jakuba Paleologa.]

"') Petr Codicillus z Tulechova (i 533
až 1589), professor a nkolikrát rektor imiversity pražské;

snažil se zlepšit studia, vymáhal na uitelích, aby v urité
hodiny v témdni konávali své pednášky, vydal ,,0 r d o
studiorum docendi atque discendi, li-

teras in scholis civitatum regni Bohe-
miae (1583). [eský peklad ná\Thu tohoto, jak by studia

humanitní ádn bylo zíditi, uveejnn od Fr. J. Zoubka
(1873). O pohan, jakou Codicillus zpsobil si vypuštním
svátku Husa a Jeronýma z minucí na 1585— S/viz str. 308.]

^*<') Martin Bacháek z Naume (1539
až 1 61 2). O universit a školách v echách viz Tomka,
Geschichte der Prager Universitát str.

1 73—240; Tomkovy Pamti o školách eských
za rektorských lat. M. Martina Bacháka
(1598— 1615) vas. . M u s. 1845. J6 to studie velmi
zajímavá, ale teba jest pipojit k ní jako doplnk zprávy,

vyplývající z djin jednotlivých mst. V této vci velice

dležité jsou prameny, uveejnné od Fr. Dvorského, P a-

mti o školách eských, listá školství eského
v echách a na Morav od léta 1598 do 1626 s doklady starší

i pozdjší doby, Praha 1882. [Srovnej též rozpravu Zoub-
kovu, Školy za náboženského rznovrství v echách
v Osvt 1880.]

"^) ,,Nebývalo u nás zajisté msta, ani msteka,
ba skoro ani vsi bez školy. V trojmstí Pražském samém
ítalo se šestnácte škol nižších, v Kutné Hoe na nejmén
dvou, tolikéž v Boleslavi Mladé, v ostatních mstech po
jedné . . . eené pak školy nižší již dávno od pedk na-

šich všudy tak byly zízeny, že chuas i bohá všichni stejn
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nalézali tam hojnost prostedk pro vzdláni ducha, ne-li

všudy oplývající, aspo dojista dostatenou."
1") Thadeáš Hájek z Hájku (1526— 1600)

Dyl jedním z ídkých uenc své doby, kteí potírali povry
astrologické, ale oddával se alchymii [Herbá Hájkv (1562)
jest jen eské vzdlání bylináe, který latin sepsal proslulý
léka a botanik M a t h i o 1 i. Mimo lékaství a hvzdáství
Hájek úastnil se živ i spor náboženských, v kterých stál

pi Jednot bratrské, jejímž byl tajným vyznavaem.]
^^) O Adamu Zalužanském ze Zalužan

viz životopis Palackého v . . Musea 1829 a vdecké
pojednání Jana Krejího v témž sborníku (1848). V díle

svém Methodi herbariae libri tes (1592)
pokusil se o dmyslné a vdecké roztídní rostlin. [Zásluhy
Zalužanského jakožto pedchdce Lineova pivedl na pravou
míru dr. Lad. elakovský v Osvt r. 1876, str. 33—54.]

Jeho pokus o opravu vyuování lékaského na universit
pražské se nepotkal s úspchem. Zemel morem roku i6m.

iM) [Viz str. 456.]
^^^) Brikcí zLicska, narozen ke konci XV.

století, t 1543- Jeho Práva mstská (1536) uve-
ejnil po druhé J. Jireek ve sbírce C o d e x j u-

ris bohemici sv. IV. . 3. oddíl 1., Praha 1880.

O innosti právnické školy eské za této doby viz druhé
stránky téhož díla. [Srovnej dr. Jar. elakovákého Pí-
spvky k životopisu M. Brikcího v Cas. es. Musea 1880 str,

489 a zajímavou studii téhož uence: O právech mst
ských M. Brikcího z Licska a o pomru jich k starším sbír-

kám právním. Praha 1881.)
is«) [Viz str. 381].

^^') ,,Sed perturbant me et fateor plus quam deceat

pericula patriae, scio nihil in rébus humanis firmum, sed

quod in hoc tempore inciderim doleo, non ego amplius
querelas illas miror, quas olim puer in Cicerone reprehen-

debat reipublicae ruinám deplorante, sed hoc magis deroiror,

quod Christianus cum sim, hominis ethnici effectus in me
deprehendam, quos nisi reprimeram, perpederent me . .

."

Žerotín odporouí se modlitbám Grynaeovým, ,,ut ad aeter-

nam illam patriam aspirans hanc non maqis amem, quam
couveniat amari in terrenas". [Nebezpeenství vlasti m po-

buují a — piznávám se — více, než sluší; vlm, že není nic

jistého zde na svt, ale želím toho, eho jsem se dožil; ne-

divfín se víc onm slzám, které jsem prolil ta Cicerona,

lkajícího nad zkázou obce, ale to mne pivádí spíše v údiv.
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e — a kesan — chovám v sob city, které by mne za,-

hubily, kdybych jich nepotlail . .
." Žerotln odporuuje

se modlitbám Grynaeovým ,,aby touže po oné vné vlasti,

nemiloval vle té, kterou sluší milovat zde na zemi."] Viz
Chlumeckého str. 258.

^'*) Nesluší tu mlením pominout pedního pedsta-
vitele tohoto prázdného a nechutného veršotepectví, po-

vstného Šimona Lomnického z Budce, jehož

mrzká a nízká povaha nezasloužen zakryta byla ta-

jemmnou rouškou pozdjší povsti.]
"') Skála I. str. 197. Ve formuli latinské bylo: Ad

mandátm sac. caes. majest. proprium,
což Fruvein etl ad mandátm sacram cae-
saream majestátem proprium , ,nemv za jiné,

nežli že, ponvadž první slovo mandátm skonává se na
um, i ostatní slova s takovou terminací vyknuta býti

musejí . . . ímž zpsobil sob smích pi všech uených
lidech".

^•°) Skoro všecky sbírky evropské se obohatily n-
kterými kusy musea Rudolfova. Taková byla jeho povst,
že touha zmocnit se ho pimla Švédy, že v dob, kdy bylo

jednáno o mír Vestfálský, udeili nenadále ha Prahu, aby do
Sved odvezli velkolepé bohatst-ví Hradan.. Nkolikrát toto

museum bylo vyloupeno, poslední jeho zbytky zmizely,

když Josef II. chtl starý hrad královský promnit v dlo-
stelecké kasárny. Nalezené trosky byly prodány dražbou,

a povstným stal se prodej , kdy Leda Titianova prodána pod
názvem nahé ženy štípnuté zlou husou; zkomolená socha

Skopasov-a vycenna za padesát krejcar.
"1) Svátek, Die Rudclphinische Kunst-

kammer in Prag v díle Culturhistorische
Bilder aus Bóhmen str. 287.

**2) Jos. Jireek, Zprávy nkteré o mra-
vech staroeských v . es. Mus. 1864 str.

29—31-
^•') O tchto proroctvích viz Zoubkovu rozpravu

O Komenského polemikách v as. es.
Mus. 1.S85 str. 519—521.

^")t Kniha o dokonalém umní chy-
m i c k é m. Rukopis o 616 listech v universitní biblio-

thece Leydenské, — O astrologii a alchymii v echách viz

ti lánky v Svátkovýcb Obrazech z kulturních
djin eských I. 133, II. 35, 241, (1891); Palackého
O pranostikách a kalendáích eských,
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zvlášt v XVI. století a Hanuše, Písemnic-
tvo eské hvzdoslovné i6. století vcfs.
knihovn Pražské, oboie v a s. e s. M u s.

1829 a 1862.
i«5) Viz Svátkovu rozpravu Habsburkové a

eský jazyk v Osvt 1S86 str. 669. — Rybika (I b i-

d c m str. 776.) dokázal, že Rudolf ml jakojsi povrchní
znalost eštiny. I z toho vysvítá vážnost situace: Habsbur-
kové mli nejasnou pedstavu o ei národa, jemuž vládli

od století.

^*') Srovn. o úpadku jazyka eského na Morav lá-
nek Šemberv: Jakou zkázu vzal jazyk eský
od as kardinála z Dietrichšteina pi
manském soud Kromížském v as.
Mat. Mor. 1871.

**') Jirekv Codex juris bohemici IV,

. 3. oddlení II. str. 43.
^^^) O této dležité stránce viz spis Hanlv O vlivu

práva nmeckého v echách a na Morav.
Praha 1874, str. 80—82.

169^ Všeobecn je známo, s jakou neuvitelnou leh-

kostí Slované se uí cizím jazykm; však v zápase národ-
ností vítzství je tím bezpenjší, ím více pamt odpírá

druhému jazyku. Rumuni velice nesnadno se uí jazyku
slovanskému: proto postaí, aby pišlo nkolik rodin ru-

munských na píklad do vsi srbské, a za pl století celá ves

se porumunští.
1^") ,,V echách mnohem jsou pyšnjší zemane nežli

páni, k rozmlouvání nesnadno povolí, a ne ledajaks k nmu
pijíti dopustí, a to proto, že více nmeckých nežli slovan-

ských obyej se pidružují, a také nemnoho se pravých ech
nachází, ponvadž nebo ech Nmkyni sob vezme nebo
eška Nmce". Svdectví Bartolomje Paprockého z Hlo-
hol (1544— 1614) uvedené od Šolce v díle Národnost
a její význam v život veejném, Praha
1881, str. 259.

^^^) Viz list Jeremiáše PastQria.tajemnika falckrabte
Neuburského vévody Volfganga Viléma, jejž Svátek uvádí
v ,,0 svt" roku 1886 str. 679.

^^2) Abychom osvtlili hledisko Nmc, uveme slova

Schlesingerových djin eských, díla jinak dkladného a velmi
zajímavého: ,,Matyáš . . . jsa poslušným sluhou stav,
musil potvrdit zákon, který v bezpíkladné ncsnášclivosti

ml s ukrutností opravdu drakonickou vyhladit poslední
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zvuk nmecký, který se udržel v zemi . . . Tato ustanoveni
nepotebují podrobnjšího výRladu, naizují pouze a prost
vyhubeni všeho živlu nmeckého z koene. Doutalo se, že

jednou pro vždy bude zastavena immigrace cizí, a v zemi
samé nenávidný jazyk byl zakázán pod tresty nejpísnj-
šími nejen v kostele a ve škole, ale i v rodin." — V skute-

'

nosti není ani slova o tom v zákon, ani v jeho rozboru, po-
daném od Schlesingera. Trest vyhnanství stíhá, ne Nmce,
ale domorodce, kteíž umjíce esky, nechtí užívat mate-
ského svého jazyka. Nmci nemohou odpustit Slovanm,
že nechtí ocenit podle zásluhy est, být píslušníky Germanie;
jako dnes, ani tenkrát nelze echy vinit z nesnášclivosti, ale

z laskavosti a slabosti. Maai k svým spojencm. Nmcm,
nechovají se s podobnou šetrností.

^'*) Kronika Dalimilova u vydání Hankov
185 1 str. 246.

^^*) [Srovnej str. 452.]
^^^) V rukopisné sbírce eené ,,Prostopravda".

památce, svdící sic o rozpustilém duchu svého pvodce,
ale vrn vyznaující jeho dobu. Nkteré skrovné výatky
skladby této, dýšící duchem Dalimilovým, uveejnil Mi-
kovec v as. es. Mus. 1854 368—371. Srovnej Rezkv
úvod pi vydání Pamtí Daického str. Li—LIL]

^•) Pamti Daického I. str. ti, 75, 238;
sv. IL str. 63, 64, 125. ,,Hora Kutná jest zajisté — všech
zlodj stanovišt, — nuzných Nmcv útoišt, — kteíž
berou, kradou ist (IL str. 123). Na str. 125 zmiuje se

o smrti Václava Bežského z Ploskovic, jenž „jsa hojný v le-

tech a starobylý ech . . . nenávidl Nmc, jenž v echách
vládli (II. str. 125) a j.
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HLAVA PRVNl.

Majestát císae Rudolfa II.

Politická situace evropská na poátku XVII. století. —
Katolíci a protestante; králové a stavové. Nastávající zá-

pas: vzájemné sily obou stran; píiny slabosti. — Habs-
burkové a Jindich IV. — Rudolí, jeho styky se Španlskem.
— Tragoedie rakouská; oba bratí. — Povstání Uher a Ra-
kous proti Rudolfovi. — Žerotín; odpadnutí Moravy. —
Vrnost ech; snm roku 1609. — Stavové roku 1609. —

Majestát. — Václav Budovec z Budova.

Kolem roku 1623 exulant, vypuzený z Cech ví-

tzstvím katolicismu, jal se psát o djinách kata-

strofy, která se snesla nad jeho vlastí; ale ve tyech
foliantech, vnovaných prvním dvaceti tem letm
XVII. století, nemluví jen o korun svatováclavské,

nýbrž i o Francii, Anglii a Holandsku. Takto vrstev-

níci pochopili velmi jasn, jakým tsným poutem
souvisely tehdejší události v rzných stranách

Evropy, a jestliže poátkem roku 1608 Cechy vystu-

pují v popedí ve vypravování "Pavla Skály
ze Z h o e, píinou toho jest, že tehdáž na pí-

bzích pražských a vídeských záleželo ponejvíce

vítzství reakce nebo protestantismu v celé Evrop
práv tak, jako se zdálo, že úplným vítzstvím ka-

tolicismu v Rakousku Habsburkové zbudují zárove
monarchii imiversální.

Denta-Vanura. Konec SAmotUtaotti ieské. II, 31
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archie universální, pozorují obraty vnitní politiky

rakouské.

J^ýváme vždy více mén klamáni událostmi své

doby: protože od doby tak dávné Rakousko neohro-

žuje více rovnováhu evropskou, zdají se nám pe-
hnány obavy, které vzbuzovalo tehdáž. Co penz,
co vášn obtoval Filip II. a na? Zdaž urval Francii

Jindichu IV., Anglii Alžbt, Nizozemí Mlelivému?
Komu mže se zdait to, ehož on nedovedl?

A pece situace byla vážná. Habsburkové roz-

lohou svých držav, potem svých poddaných, svými
tradicemi a spojenci mli v svých rukou prostedky
veliké: zda se nezdálo nkolikrát za války ticeti-

leté, že se slabostí svých protivník domohou již

svého cíle? Zastavit je nestail zajisté jediný Ri-

chelieu a jediný Gustav Adolf. Jejich vc byla to-

tožná s vrou katolickou: vždy na poátku XVII.
století církev dobývala vítzství za vítzstvím. Její

úspchy byly zvlášt v Rakousku tak rychlé, že

zarážely tém vrstevníky. Ješt nkolik let, a

Habsburkové, jsouce napíšt neobmezenými pány
v bezprostedních svých zemích, vší silou dolehnou

na Nmecko a pokusí se znova dobýt ho.

Tyto stkvlé vyhlídky byly náhle zkaleny Jin-

dichem IV. Chopiv se vedení protestantismu, svou

obezelou a odvážnou politikou v zárodku zniil

všeliké zámry o reakci katolickou a o panství uni-

versální. Úspchy Habsburk z veliké ásti byly

zpsobeny osamocením a malomyslností jejich pro-

tivník: Jindich IV. sblíživ je, vrátil jim smlost
a dvru. Knížata italští a nmetí se skupili ko-

lem nho, a po prvé od doby více než tvrt století

katolíci se ocitli naproti rozhodnutí jasnému a ráz-

nému. Jindich IV. byl píliš prozíravý, aby unikla

mu evropská dležitost zejmého zápasu panovníka
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se stavy v bezprostedních državách Habsburk;
velmi dobe byl zpraven o událostech zdejších a

velmi pozorn sledoval píbhy djin eských. Mi-

mo všeliké jeho osobní a pímé zakroení stavové

nerozhodní a bázliví získáni byli jeho plány obmýš-
lenými, jeho spojenstvím a chováním, takže pojí-

mali situaci mén pessimisticky, a jali se klonit k ra-

dám strany rozhodné.

Okolo téže doby se zostovala vnitní pemna,
kterou jsme již vytkli v stran protestantské: ve-

dení od lutherán pecházelo ke kalvinistm nebo

k sektám blízkým kalvinismu. Lutheranism zne-

náhla ustrnul v nepokojném pravoví, jehož pro-

stedností a požadavky v brzku se unavila srdce

ušlechtilá a mysli povznesenjší. Cestováním v obyej
vešlým a vychováním jemnjším vzbuzeny byly v du-

ších poteby nové, jichž kazatelé lutheránští ne-

uspokojovali více, neb ani nechápali. Šlechta i kní-

žata, poznavše duchovní správce vzdlanjší, sm-
lejší, vcí svtských znalejší, odvraceli se od dí-
vjších svých vdc. Kalvinism, jsa mén výluný
a pístupnjší vlivm cizím, zárove odpovídal lépe

ideám kosmopolitickým, které byly rozšíeny hu-

manismem, i potebám politickým, které vyžadovaly
jednotu protestant proti nepíteli.

Tento vývoj byl nebezpený pro stranu refor-

movanou; tvoil hlubokou roztržku mezi vdci a

vojíny, kteí zachovavše vrnost starým svým ka-

zatelm, od nich se nauili opovrhovat odpadlic-

tvím svých knížat. Zatím bezprostedním výsled-

kem bylo, užijeme-li obratu moderního, že nejvyšší

správa byla dána frakci radikální. Kalvinism v re-

formaci pedstavuje logiku, odvahu a do jisté míry
dobrodružnost. Žáci Kalvínovi, jsouce smlejší
v svých úsudcích, nepátelštjší církvi ímské —
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ponvadž byli si pravdy jistjší a jí hloubji pro-

niknutí — též v život skuteném byli mén ochotni

k ústupkm. Snášelivost nestaila jim, zbožnost

velela jim domáhat se panství. Protože hojn šlech-

tic bylo v jejich adách, ideje bojovné nebyly

u nich vy\'áženy pirozenými obavami lidu, na njž
spadá vždy tíha války, a jejich nadje byly pe-
dráždny styky velmi tsnými, jež udržovali s Evro-

pou západní, zachvívající se ješt od posledních boj.
Kdežto lutheráni eští ídili se dále radami kurfita

saského, jehož umírnné snahy byly známy, páni

kalvinistití smáli se ,,staré opici bezzubé" a klonili

se ke kurfitu falckému, velmi podnikavému i velmi

ilému.
Takto se stalo, že v prvních letech XVII. sto-

letí strany protivné byly ovládány nesmílivci,

kteí si stejn páli roztržky, jedni proto, že svdomí
zakazovalo jim snášet déle pohoršení zpsobené svo-

bodou náboženskou, druzí proto, že se chvíle zdála

jim píhodnou, aby se zbavili lichého postavení, do

nhož byli vehnáni, a aby na pevných základech

zídili své panství politické a náboženské.

Oba voje však se zjevn lišily od sebe. V táboe
katolickém vdcové spíše byli unášeni svými houfy,

než aby je vedli, i sledovali je jen z daleka: jejich

vojáci snili jen o boji bezprostedním, spoléhajíce,

že Bh neopustí své vci: králové nemli tak naspch,
ponvadž jejich víra byla mén prostá a jejich ná-

zory mén obmezené. Naopak u protestant jádro

strany bylo by se radji odhodlalo ke všelikým útra-

pám, než aby se odvážilo dobrodružství.

Jestliže muži umírnní na obou stranách nemli
dosti sily, aby zažehnali krisi, aspo dovedli ji zdržet

po dlouhý as. Každá strana byla ovládána jakýmsi

temným tušením vážné chvíle, a každý ovšem se
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vyhýbal zodpovdnosti píliš tžké. Djiny nové
doby neznají tém hroznjší doby nad válku tice-

tiletou: bohatství nakupené v stední Evrop po
nkolik století pomrného mim bylo znieno, vzd-
lanost poklesla náhle; zlo nebylo napraveno ješt
ani za dv století. A nikdo jasn nepedvídal zlo

ve vší jeho hrze, pece každý se bál vrhnout se do
tmy. Proto nkolikrát voje pipravené, odváživše

se astjších ptek, ustoupily zase do svých posta-

vení — obecná srážka byla zahájena teprve po celé

ad zdánlivých útokv.
Ostatn tábory protivné — a teba drazn

u])ozomit na tu dležitou okolnost— skládaly se jen

ze spojenc, kteí pohromad udržováni byli spo-

leným záštím, ale kteí se nevzdávali ani svých

vášní, ani svých snah zvláštních. Vnitní jejich ev-
nivost propukala nkdy s takovou prudkosti, že zapo-

mínali proto na své spojenství, a tyto hádky trvaly,

i když bylo již zahájeno nepátelství. Ob strany

stejn podléhaly tomuto nedostatku. Jestliže ev-
nivost lutheránv a kalvinist byla jednou z hlavních

píin úspch, jichž se domohli katolíci na poátku
války ticetileté, katolíci ped tím svými roztržkami

pivedeni byli na pokraj záhuby.

Ob vtve rodu Habsburského, a celkem mly
spolené prospchy, sledovaly politiku zvláštní a v d-
ležitých vcech se lišící. Císaové, jsouce svým po-

stavením pinuceni k opatrnému jednání, nejevili

mnoho náklonnosti k fanatismu španlskému, a

zuivá nesnášelivost Filipa II. dsila a urážela vtev
rakouskou. Potomci Filipa Sliného a Johanny Ší-

lené se odluovali víc a více, vliv okolí vítzil nad
vlivem spoleného pvodu, a prese všecku podob-
nost podmínek a víry, protivou povah a letor spo-

jenství se stávalo velmi nejistým a souinnost velmi
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málo vroucí. Karel V. ne bez zármutku se odliodlal

ponechat svému bratru korunu císaskou, a jeho

nástupci zddili jeho lítost a hnv. Habsburkové
rakouští opt majíce za to, že byli poškozeni pi d-
lení ddictví Maximiliana I., s nedvrou málo za-

krytou sledovali pokroky moci španlské i báli se,

aby restaurace katolická neprospla výhradn je-

jich bratrancm. Ba i válená horlivost papež
byla zdržována výpoty a nedvrou politickou! Jin-

dich IV. doufal získat je ke spolku proti Španlsku,

a stolice papežská neodsuzovala vždy kardinála Ri-

chelieua, když se postavil v elo ligy protikatolické:

sotva by byla píliš tvrd kárala obmysly druhých

panovník katolických.

Rudolf ztrávil ve Španlích ona léta jinošství,

kdy se vytváí a zoceluje povaha: jsa melancholický,

nedvivý, mlelivý, mnohými rysy upomínal na
svou bábu Johannu Sílenou a na svého bratrance

Filipa II.; ani jeho nikdo nevidl se usmát. Tato du-

ševní podobnost a spolená oddanost církvi kato-

lické zdály se ohlašovat spolek dvrnjší a upím-
njší s dvorem Madridským nežli za vlády pedešlé.

Však Rudolf sotva že se stal císaem, jevil tutéž žár-

livou nedtklivost, kterou Maximilián byl vzda-

lován od Filipa II., a jež nabyla brzo povahy cho-

robné, ím se stala urputnjší a osudnjší. V svých

ddiných zemích okázale jevil velikou horlivost

pravovrnou, ano dostalo se mu i výstrah krále špa-

nlského, jenž vytýkal mu postupování píliš rychlé;

ale jemu bželo hlavn o to, aby dokázal, že není

pouhým nástrojem v rukou svého píbuzného. Jeho
politika byla dosti nestálá, ím chtl dokázat, že

jest osobní. Ve vci kurfiství kolínského, která tak

hluboce pohnula Nmeckem, zpsobila vehký ne-

pokoj svta katolického a málem by byla vzbudila
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válku, ímané se nemobli chlubit Jeho horlivosti;

Jedné chvíle se zdálo dokonce, že se kloní ke stran

kandidáta protestantského Gebhardta Truchsessa.^)

Don Juan d'Austria si stžoval, že obdržel od nho
list takový, že ani ,,z kanceláe prince Oranienského,

a je výborn zízena, nebylo by vyšlo nad nj lep-

šího. "2) Roku 1577 podzírali ho, že povzbuzoval

svého bratra Matyáše, když nerozvážn chtl dobýt

sob panství v Nizozemí, a Filip II. se hnval proto

po dlouhý as. 2)

Ani s kurií styky císae Rudolfa nebyly srde-

njší: šetil jí, ponvadž nevyhnuteln poteboval

jejích penžitých pomocí, ale obával se jejího zakro-

ení a jevil více nevole nežli nadšení, když mu ohla-

šován býval píchod nunciv. Za dlouhé vlády jeho

situace ovšem se zmnila nkolikrát, a etné pokusy

se staly o sblížení jeho s Filipem II.; ale uvažujeme-li

vbec vci povšechn, shoda dvoru Pražského a

Madridského byla vždy zdánlivá spíše, nežli sku-

tená. Král španlský stále nedvoval Rudolfovi,

jeho náhlému stídání horlivosti a vlažnosti, a záro-

ve tušil nejasn, že nebezpeenství, v která se

vrhá, vlastním jeho snahám ctižádostivým poskyt-

nou njaké píznivé vyhlídky. Císa opt se domýšlel

tchto zámrv a byl znepokojen vlivem, jaký si

osobovali vyslancové Filipovi San Clemente nebo

Zuiga, a vážností, jaké požívali u katolíkv. Oci-

toval se takto v situaci velmi spletité a velmi ne-

snadné: svou vnitní politikou si odcizoval prote-

stanty, aniž se odvažoval proti nim opírat se o moci

katolické; jeho chování se mnilo neustále: pro své

vychování a vrozenou náklonnost nemohl se odhod-

lati k prostému provádní snášelivosti, a pece se

zdálo chvílemi, že jest ochoten sblížiti se s evangelíky

c nenávisti nebo ze strachu strany španlské. Ta-
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kové kolísáni v zemi, kde vtšina obyvatelstva byla

kacíská, mailo všeliký úinek nejráznjších opa-

tení a bylo stíháno nenávistí.

Rzné snahy zmítající duchem královým jevily

se v rádcích, kteí se dlili nebo spíše sváiH o vliv.

Mezi fanatiky, jichž nejznámjšími typy jsou Zde-
nk Popel z Lobkovic, Jaroslav Bo-
rita z Martinic a Vilém Slavata
z Chlumu a mezi umírnnými, kteí se kupili

kolem nejvyššího purkrabí pana Adama ze
Šternberka, Rudolf k prvním se chýlil svým
pesvdením, k druhým pak svou povahou. Jsa

spíše flegmatický a mírný nežli prudký, spíše báz-

livý nežli horlivý a pedevším melancholický, ne-

návidl sice protestantv, ale bál se zápletk, jež

by byly zpsobeny kroky radikálními. Jsa píliš

nedbalý, aby opatoval vci státní s onou stálou

bdlostí, která jest vlastní podmínkou vlády, byl

pravou koistí všech, kdo íhali na jeho záchvaty

lenivosti. Vedle fanatik byli v jeho okolí intrikáni,

jimž restaurace katolická byla dobrým obchodem,

a kteí vidouce v tom nkterý prospch osobní, ne-

dbali o to, phvedou-li zemi na pokraj propasti. Jedni

byli pi stran vyslance španlského, zaprodav ajíce

mu co možná nejdráže podezelou svou oddanost;

druzí naopak povzbuzovali nedvru císaovu proti

Filipo\'i. Protože cíl byl jim celkem dosti lhostejný,

nejvhodnjší opatení k domnlým jejich zámrm
byla jim podezelá, jakmile navrhli je jejich sou-

peové, a touto žárlivostí dvorskou se vysvtlí nej-

náhlejší kolísání. Barvitius, Trautson,
Rumpf, Lang, Liechtenstein, Berka,
ve vší této havti laných dobrodruh, práv v této

kamarille jednotlivých lokaj, komorník, tajem-
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nik teba hledat pední vinníky chyb panovníko-

vých a pvodce katastrofy.

Zprvu zdržují vznt restaurace katolické. Kdy-
by nebylo vnitních jejich spor, možná, že refor-

mace by byla potlaena bez boje, jak se to stalo na
píklad v ŠtyrskiL Na Morav, kde svoboda sv-
domí byla tak dávného pvodu, kacíi po dosti

dlouhý as tém se neodvažují odporu, a kardinál

František z Dietrichšteina, který

své zámry uskuteoval soustavn i smle, byl by
snad církvi pinavrátil tuto zemi tak dávno odtr-

ženou, kdyby jeho zámry nebyly neustále maeny
evnivostí a neinností okolí císaova. V tehdejší

chvíli apathické resignace protestant nelze povdít,

co by byla vzmohla vytrvalá vle. Ale nejpísnjší

opatení, jakmile nebyla zacKovávána a provádna
dsledn, rozhoovala sice rozkolníky, ale neosla-

bovala jich a vedla jen k roznícení nenávisti a k opo-

vržení mocí svrchovanou.

Tato nejistota a takové kolísáni, tato malomoc
byly ješt zjevnjší a nepíjemnjší ve vcech poli-

tických. Mocnáství bylo píliš rozsáhlé, prostedky
spojovací zdlouhavé a nesnadné, poloha Prahy po-

nkud excentrická, odtud dohled nad druhými ze-

mmi se nevykonával lehce. Ve Vídni byla zízena
jakási druhá vláda pod náelnictvím arciknížete,

jemuž pidáni zástupci nejvyšších rad.*) Takto vt-
šina vcí státních se vymykala králi, jenž neznal

dobe událostí, a znenáhla zapomínáno na jeho práva.

Protože bylo však nutno, aby dvoru byly podávány
zprávy o událostech nejdležitjších, naléhavé vci
trply dlouhými odklady, a rozhodováno o nich na-

hodile rádci nedobe zpravenými. asto se zmnily
již okolnosti dív^e, než došly jejich rozkazy. Zá-

stupci moci ústední nejsouce ani ostíháni, ani zdr-
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žováni, zneužívali své moci, jedni z osobni lakoty,

druzi z výstedni horlivosti. Dotýkali se privilegii

snm, na škodu svobod zemských rozšiovali pra-

vomoc kanceláe dvorské nebo soud královských.

astý protiklad v djinách: zem necítila se spra-

vovanou a byla utiskována. Nespokojenost byla

všeobecná, prudší v nkterých zemích, ku píkladu

na Morav, kteráž od dávna bývala zvyldá samo-

správ velmi rozsáhlé, nyní však byla vydána cti-

žádostivcm nestoudným.^)

Jindich IV. ml v Praze velmi ilého vyslance,

který znal dobe vci eské, ježto v zemi pobýval již

po dlouhý as, a jako všickni diplomati francouzští

této doby vším úsilím se snažil o vítzství svého

pána.') Král francouzský chtl zniit dm Habs-

burský rozptýlením jednotlivých zemí spojených od

Ferdinanda I. a velmi horlivé pomocníky nalezl

v kurfitovi falckém a v drobném knížeti íšském
Krystyánu Anhaltském. Krystyán, jsa nesvdomitý,

velice vynalézavý, neúnavný v pletichách, spravoval

Horní Falc, proež mohl udržovat nepetržité styky

s nepáteli Rudolfovými. Dostávalo se mu velmi

dobrých zpráv od jeho spoluvrc, kalvinist llyés-

háza v Uhích, Tschemembla v Rakousích, Žero-

tína na Morav, Budovce a Petra Voka v Cechách.

Všickni tito velmožové, stojíce v ele své strany

svým postavením, bohatstvím, vlivem, svou horli-

vostí náboženskou, neradi se poddávali myšlence

odboje a zvlášt nepijímali stejn lehce krajních

jejích dsledk: na píklad Žerotín, srdce snad nej-

upímnjší a duch zajisté nejznamenitjší v této

skupin vynikající tolik nadáním a ctnostmi, byl

úpln pesvden, že dlužno udržet Rakousko;

všickni však nesmýšleli stejn s Rudolfem. Takové

rznosti se objevily hned ped odbojem a zmenšily
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Jeho úspch; zatim splývaly v spoleném hnvu.
Cizí ctižádost, feudální zá^tí, separatistické snahy
se spojovaly ve spolek, aby proti králi vykohstily

všeobecnou skoro nespokojenost, kterou zpsobila
špatná jeho vláda, a reakce katolická jím podporo-

vaná.

Povstání bylo brzo tak na snad, že vzbudilo

lané choutky mezi píbuznými panovníkovými;
ti nebyli by zajisté zavinili zlo, ale protože trvalo,

byli ve velikém pokušení využitkovat ho. — Život

Rudolfv byl jen dlouhým vyjednáváním o satek.
První z jeho nevst, s níž se nejdéle obíral v své

mysli, byla dcera Filipa II. Klára Isabella; námluvy
trvaly pes dvacet let. Matka Rudolfova, dobrá

Španlka a dobrá Rímanka, velmi vele si pála toho

satku; roku 1582 král španlský dal výslovné své

svolení, a satek ustanoven byl na msíc kvten pí-
štího roku. Byl odložen, odroen nkolikrát, aniž

pec upuštno úpln od nho po dlouhý ješt as.
,,Byl to," dle slov dmyslnéiio historika, ,,sen na
pólo svdný, na pólo nepíjemný, z nhož Rudolf
nechtl být probuzen, protože jeho obraznosti po-

skytoval adu rozmanitých kombinací, a a trápil

jej, pece se neodhodlal nikdy zanechat ho docela."')

Hrozivé pedpovdi astrolog, nechu zíci se života

dosti nespoádaného a pletich oblíbených byly pí-
inou, že oddaloval satek, jehož se obával již proto,

že by byl tsnji upoutal jeho svazky se Španlskem.
Chtje však pece dosáhnout z nho zisku njakého,
vnem žádal Milánská nebo Nizozemí, kdežto Filip

II. naopak mínil dojít ústupku njakého za satek,
který nabízel svému bratranci.

I pi vyjednávání se Španlskem stídav pe-
rušovaném a opt podnikaném o ruku Kláry Isa-

belly, jejíž mládí uvadalo za tohoto váhání, navr-
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hovány jiné satky. Znenáhla však úmysly Rudol-

fovy pestaly se vážn pojímat, a všickni, kdo si

osobovali njaké právo k bohatému ddictví, zaujali

postavení, aby mohli koistit z jeho neopatrnosti.

Houževnatý odpor králv proti satku byl velkou

chybou a jakýmsi prohešením proti jeho rodu:

v státu, jehož ásti nebyly ješt pevn sloueny, první

povinností pajiovníkovou bylo pojistit nástupnictví

na trn. Ale nezkušeností Rudolfovou se neomlouvá
netrplivost tch, kteí, jakmile mh nadji dosed-

nout na trn, chtli ji uskutenit hned, nelekajíce

se žádné záminky ani žádného prostedku, aby se

bezprostedn ujali ddictví ješt neuprázdnného.

Ferdinand I. a Maximilian II. mli mnoho dtí:

rodina královská, nehledíme-li ani k vtvi španl-

ské, bjda tudíž velmi etná. Mladší bratr Rudolfv
Arnošt umel roku 1594, a zákonným ddicem
císae Rudolfa, jestliže by se neoženil, byl druhý jeho

bratr Matyáš. Arcikníže Matyáš unikl na štstí

vychování španlskému, ím si získal jistou oblibu,

a nezasluhoval jí žádnou vlastností vynikající.

Jsa ovládán nepokojnou ctižádostí, jednu chvíli po-

mýšlel na to, aby se dal prohlásit za krále nizozem-

ského. Nerozvážný podnik byl neslavný a kandi-

dátu trnu k malé cti. Navrátiv se s nemalou han-

bou, prostednictvím císaovny vdovy lehce smíen
byl se svým bratrem, a Rudolf, jenž pi své ned-
ve choval upímnou náklonnost k rodu svému,

svoval mu dležité úkoly. Matyáš jako vdce
vojsk císaských v Uhích a jako místodržitel v Ra-
kousích v skutenosti byl spoluvladaem svého bra-

tra i spravoval celou východní ást íše. S malou jen

opatrností a obezelostí by byl zajisté si zachoval

píze Rudolfovu a vykonával velmi prospšný vliv

na všeobecnou politiku; bohužel pedchozími ne-
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zdary nebyl vyléen ze svých choutek dobrodružných.

Chování Matyášovo bylo takové, že by bylo znepo-

kojilo i panovníka, jehož nedtklivost by byla mén
popudlivá než Rudolfova. Historikové, zvlášt ti,

kteí jsou nejvíc oddáni rodu Habsburskému, jeví

vbec práv tolik shovívavosti k Matyášovi, co

zatvrzelosti k staršímu jeho brati u. Stává se to však

ponkud výstiredn.^) Matyáš jako len domu ra-

kouského se stává pomocníkem a híkou protixTiík

tohoto domu, a není zajisté jeho vinou, že zmatky,

které vyvolává, nekoní rozdrobením a zkázou íše;

jako katolík horlivý se staví v elo nespokojených

kací, zakupuje jejich pomoc nejvtšími sliby a

sotva že jejich pomocí získal trn, hledí zapít své

slovo a klame své spoleníky jako zklamal svého

bratra; aby uchvátil moc, sbírá stížnosti protivník

Rudolfových na jeho neschopnost a nedbalost,

a jakmile zvítzí, není ani dslednjší v ideách ani

pevnjší v skutcích; takto jeví se nám jako lovk
nepokojný, hotový ke všelikým pošetilostem, aby

ukojil lanou svou touhu po vlád, a neschopný

ospravedlnit svou ctižádost zpsobem, jak užívá

moci. Nesluší zapomínat, že aspo ást pokleskv

a chyb, jež zpsobily záhubu Rudolfovu, padá pímo
na Matyáše, ponvadž po mnoho let spravoval vci
uherské, kdežto poslední skutky Rudolfovy, tém
šílené, se vysvtlují, ne-li omlouvají, zoufalstvím

císae, jenž byl uražen v nejposvátnjších citech

lásky a zrazen od lidí, kteí, ne-li z jiné pohnutky,

aspo z vdnosti nemli se odvážit hanebného od-

padlictví.

Matyáš byl pedevším nástrojem intrikána,

biskupa vídeského Melichara Khlesla.
Jsa rodu nízkého, ale velmi ctižádostivý, bez vyššího

nadáni, ale jinak ilý a zkušený, Khlesl poznal záhy.
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)akébo úkolu velikého se dostane muži, Jenž se po-

staví v elo restaurace katolické. Teba jeho vira

nebyla velmi vroucí, rychlé slávy nabyl písnými
kroky proti kacím rakouským a odmnou za hor-

livé své služby obdržel biskupství v Novém Mst
za Vídní. Chtje svých schopností užít na širším je-

višti, ucházel se dív o píze Rudolfovu. Byv od-

mítnut od nho, pivinul se k Matyášovi, vykávaje
píležitosti ku pomst nad císaem, který neodpu-

stitelnou chybu uinil tím, že nechtl ho za rádce.

Byl hlavním tvrcem všech úkladv, a v svém sv-
domí necítil výitky, jestliže se domáhal pomoci u
spiklenc kacíských.

Rudolf býval vždy zdraví mdlého. Již roku

1577 Matyáš vydává ho za ,,tém melancholického"

a již tehdáž se íkalo o nm, že není zdráv. Vrstev-

ník, který ho vidl roku 1579, ulekl se bídného jeho

zevnjšku. Následujícího roku onemocnl, a dlouho

se pochybovalo o nm. Od té doby ob as jevíval

patrné známky únavy duševní, z náhlých výbuch
pedráždní upadal v apathii, nepijímal nikoho;

asto se poišoval, a v tchto chvílích choroby nikdo
nesml knmu mimo lékae a jednoho nebo dva vyvo-
lené dvrníky. Všelikými výstednostmi a více ješt
pedráždnými obavami sobeckými se zhoršoval

nemilý tento stav. Jsa obtžován se všech stran

rádci více mén súastnnými, kteí vybízeli ho, aby
spoádal své nástupnictví na trn, domýšlel se ko-

nen, že jest obklopen zrádci, a zdá se vskutku, že

nejbližší jeho dvrníci byli v službách domnlých
kandidát trnu. Ke konci roku 1600 tyto útrapy
mravní vedly ku pravým výbuchm šílenství. Od
té doby Rudolf podléhal dosti astým návalm
své nemoci a toto stídání vratkého rozumu a šílen-

ství s okamžiky svtlými potrvalo až do jeho smrti.
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Knížata domu rakouského, obávajíce se prá

vem zápletky nepíjemné, snažili se napravit zlo.

Podnik byl velmi choulostivý; vyžadoval nekonené
obezrelosti: nejmenší ukvapení, nejmenší neopatr

nost 'uohla zpsobit nebezpené zápletky. Vyjed-

náváni se protáhlo po nkolik let, až dne 25. f dubna
1606 byla uinna proslulá smlouva mezi Matyášem
a jeho bratrem Maximiliánem i f obma bratranci

štýrskými, totiž arciknížetem Ferdinandem a jeho

bratrem Maximiliánem Arnoštem: arciknížata hle-

díce k tomu, ,,že Jeho milost císaská, bratr a strýc

jejich, pro jcíkousi nezpsobilost a nemoc ducha,

kteráž má své chvíle nebezpené, ke správ krá-

lovství a zemí svých jest nedostatený a nedosti

schopný", odevzdávali Matyášovi svou plnou moc,

aby zastupoval je a jednal co možná nejlépe v pro-

spch jejich domu. Jak velmi správn poznamenává
Tomek, význam této smlouvy zveliuje píliš každý,

kdo vidí v ní jakýsi bílý list daný Matyášovi ; z po-

zdjšího chování arciknížat vysvítá, že nebželo
o sesazení Rudolfovo, jehož by se nebyli odvážili;

chtli jen zpsobit na jistý nátlak mravní, aby se

odhodlal k volb svého nástupce. Zda se jim to

mohlo podait? Nebylo to jisto; ale zatím zejmý od-

boj a nejistý jeho výsledek stejn se nezamlouvaly
vtšin podepisatel smlouvy ode dne 25. dubna.

Však Matyáš a jeho našeptávai byli již tehdáž od-

hodláni zneužít nejasného svolení, jehož se domohli.

Již dávno pipravovali veejné mínní, rozdmychu-
jíce nespokojenost, uvalovali na samého krále zod-

povdnost za nesnáze, které sice byly rozmnožo-

vány jeho nedbalostí, ale spíše mly hlubší píiny
všeobecné.

Válka v Uhích proti Turkm poala znova
roku 1592 — s poátku dosti nešastn, ale štstí

Deni«-Vui£nra. Konec •amnstatnosti £«ské. U. aj
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náhle se obrátilo ku praporm císaským. Od nich

bylo obsazeno Sedmihradsko, jež od doby Ferdi-

nanda I. bylo spojencem a vasallem sultánovým;

Porta, jejíž moc poínala již upadat, byla tak sklí-

ena, že se poprvé dožadovala míru; však podmínky
navrhované zdály se jí píliš tžké, takže se pokra-

ovalo v nepátelství (1604). Rudolf byl pln nadjí,

jež se událostmi zdály oprávnné.

Jsa opojen svými úspchy, nešastn se odvážil

v týž as celé ady plán, které jednotliv bylo sice

možno pochopit, protože se vesms shodovaly s po-

litikou a tradicemi domu Habsburského, ale jestliže

mly být vedeny rázn, vyžadovaly muže vynika-

jícího. Jedním z dvod, jež zpsobovaly tato od-

vážná jeho rozhodnutí, bylo zajisté, že chtl umlet
ty, kteí vyhlašovali neschopnost jeho ke trnu.

Jakým lepším prostedkem usvdí je ze lži, než

povznese-li moc královskou uvnit a spolu rozšíí

hranice své íše? V Rakousích se zdvojnásobily

písné kroky proti rozkolníkm; na Morav úedníci

královští popírali práva snmv a porušovali, ne-li

znní ústavy, aspo odvké tradice; v Uhích, kde se

veliký poet protestant tšil již po dlouhý as
z plné bezpenosti, úedníci zemští jali se jich zne-

pokojovat, a když si snm Prešpurský roku 1604

stžoval, král na jeho stížnost odpovdl tím, že

k nálezm, o nichž se snesli stavové, o své újm pi-

dal lánek, v nmž obnovoval písné naízení snmu
proti kacím z roku 1524. Tato opatení byla, ne-li

úpln nemoudrá, aspo velice od\'ážná; ke zdaru

jejich by bylo potebí bdlosti neúnavné, ráznosti,

která by se nelekala žádného nebezpeenství, zvlášt

pak tsné jednoty všech panovník katolických a

jmenovité všech knížat rakouských. VŠak nebylo

žádné této podmínky.
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Ze všech zemí Habsburských nejtíže se vládlo

v Uhích. Nikde vláda feudální nebyla obtížnjí^í,

nikde šlechta nestehla žárlivji svých privilegií a

neodpírala více všelikým podmínkám ádné správy;

nikde panství Rakušan nevzbuzovalo více nená-

visti. Vzpoura hrozívala tu stále: moci nebylo še-

teno, nebyla-li podporována silným vojskem, a

práv pluky císaské, složené ze žoldné potulných

a z námezdník skoro odevšad najímaných, si st-
žovaly, že zadržuje se jim žold; finance byly vždy
slabou stránkou Habsburkv a nezlepšily se za vlády

Rudolfovy. Roku 1604 vypuklo povstání; v ele
jeho stál Štpán Bokaj, nkdejší vojevdce Št-
pána Batora. Bokaj byv popuzen tím, že rádcové

císaovi odepeli mu spravedlnost, získal nejprve

hajduky; — tímto jménem nazýváni Maai,
uprchlí ped tyranstvím tureckým do stepí potiských,

kde tvoili jakousi republiku vojenskou, živíce se

loupeží a spravujíce se volenými hejtmany a kal-

vínskými kazateli. — Pozdji povolal k své pomoci
moslemy: vdcové rakouští, jsouce opuštni od ásti

svých vojín a na svém pochodu zdrženi nedostatkem
penz, musili ustupovat rychle. Vojsko Bokajovo
se rozmnožilo všemi nespokojenci; Štpán Ilyésházi

se pidal k nmu, a po nkterém váhání ást šlechty

následovala jeho píkladu. Brzo povstalci opanovali

celé Uhry. Rudolf žádal za pomoc stav rakouských

a eských, ale ti byli by radji šli s povstalci, nežli

by svolili pomoci penžit na potení jejich. Zbýval
mu toliko jediný prostedek: vyjednávat. Matyáš
jal se smlouvat s povstalci a po dlouhém rokování
zjednal s Uhry mír Vídeský (23. záí 1606)

a brzy potom s Turky mír Žitvatorocký
(9. listopadu).

ja'
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Ob smlouvy lyto byly velmi téžké: Uhrm
slíbena byla plná ro\most jednotlivých vyznání,

a moc královská vycházela zajisté velice oslabena

tímto jednáním se snmem. V míru Žitvatorockém
bylo upuštno ode všech výhod, které kynuly z prv-

ních úspch. Rudolf, jehož náklonnost k Matyá-
šovi utrpla velice posledními událostmi, ml ho
v podezení, že špatn hájil jeho prospch v, a žena
jeho škodu došel obliby u stav. Zdráhal se potvrdit

mír: pevraty asto se daly v Sedmihradsku; pro by
se štstí nenavrátilo opt tak rychle, jak se

vzdálilo?

Štstí teba uchvátit mocí, a pízn své neušt-
duje nesmlým milovníkm, kteí se ho dožaduji

z dáli. Rudolf náležel k oné tíd vymyslivých i)0-

litik, kteí neúnavn tvoí podivuhodné a prázdné

koncepce: byl mysli velice ctižádostivé, ale ,,nehnul

sebou, leda když ho dobrá napadla". Po ztrát
mnoha asu a po dtinském váhání potvrdil sice mír

Vídeský, ale nechtl podepsat ratifikaní listinu

míru Žitvatorockého. Ml k tomu dobré dvody:
Bokaj práv umel a s ním nespokojenci ztratili

nejnebezpenjšího vdce; pevraty, jež se udaly

v Sedmihradsku, umožovaly nový postup útoný a

opravdovou nadji v úspch, a král, byv popuzen cho-

váním Turk v této vci, obvioval je a ne zcela bez

dvodu, že porušili smluvené podmínky. Nepo-
mýšlel však dát se opt do války, spíše chtl zastrašit

Portu, aby od ní získal nkteré drobné ústupky

a odvrátil ji od pímého zakroování ve vcech
sedmihradských a uherských. Jest velmi nesnadno

posoudit muže, který neustále podléhá záchvatm
šílenství; nad to archiv Rudolfv byl znien a za-

chovány jsou nám jen zprávy protivník jeho: však

o jejich pravdivosti možná pochybovat, a zajisté
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neznali dobe úmysl králových. Nicmén z pramen
zdá se vys\ítat, jednak že rozhodnutí pedsevzaté

nebylo vždy tak nerozumné, jak se obyejn tvrdívá,

a rovnž, že si císa zachoval aspo povšechné vedení

vlády: opravdu v jeho rozhodnutích z této doby
lehce nalezneme vedle velmi mnohého kolísání

v ])odrobnostech dv ideje hlavní, jež vždy ovládaly

jeho chování, nenávist kacíství a neuritý (.it vla-

daíské jeho povinnosti. Za nesnesnou škodu po-

kládal ztrátu zemí, které nkdy ml v své moci a

jejichž držením Rakousko mlo být uchránno od

nájezd muhamedánských, kdežto v dobytí jižních

IJher vidl nevyhnutelnou podmínku utvrzení své

moci vnitní; zárove doufal, že v oích potomstva
zahladí takto pohoršení soukromého svého života

a zjednáním si zásluh o církev kesanskou najde

O] t poklid svého svdom.í. Jeho ctižádost b5da po-

nkud fanatická, a protože splétal ji s myšlenkou

\'ykoui)ení, chtl všecko vést sám. Výsledky tohoto

/akroování osobního nebývaly vždy píliš šastné.

asto se rozhodoval teprve po dlouhých úvahách
a v tchto dnech zápas vnitních nepodpisoval ani

listin jenui pedložených: z toho povstávala neoby-
ejná zdlouhavost a vzmáhala se obecná nespoko-

jenost.

Uhi za podmínku svého podrobení položih mír

s Turky, a smlouva Vídeská nemla platnosti, po-

kud neb}la potvrzena mírem Žitvatorockým. Na-
oi)ak Rudolfovi, oni si páli Turecka silného, aby král

šetil jejich svobod. Ctižádost Matyášova lehce se

shodla s jejich nevolí. V msíci listopadu vypukla
nová vzpoura hajduk. Nebyla píliš nebezpená,
a již v msíci lednu komisa císaský zjednal s nimi

pímí, které obsahovalo podmínky narovnání.

Ale záminka se zdála vhodnou Matyášovi, tím spíše,
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že shoda zjednaná s arciknížaty dne 25. dubna 1606
inila jeho odboj zdánliv zákonným.

Dležito jest poznamenat hned na poátku, že

se lid neúastnil hnutí; ano stavové sami se chovali

vlažn; snmy, na kterých se stala usnesení o odboji,

nebyly etn navštíveny: hnutí nebylo nijak ná-

rodní a nenadálé a niím na píklad nepipomíná
poátek válek husitských nebo revoluci anglickou.

Povstání se pipravovalo již od dávna a pedchozími
událostmi se stalo nevyhnutelnjTu: bezprostední

píiny roztržky byly však, ne obecné rozhoení,
ale prudká ctižódost Matyášova a výpoet nkolika
náelník protestantských, kteíž okamžik pokládali

za vhodný, aby zabezpeili vítzství svých idejí po-

litických a náboženských. Jejich spojenstvi s Maty-
ášem bylo jen doasnou koalicí prospchv a ná-

klonností sob odporujících, a oni necítili knému více

lásky, než k jeho bratru. Vbec byli pesvdeni,
že jejich víra bude potud ohrožena, pokud si Habs-
burkové zachovají nkterou moc, i chtli bu
svrhnout dynastii neb aspo ,,ostíhat nehty" svému
panovníku a na vždy zabránit mu, aby ,,si neliboval

v tjTTanství". Nkteí z nich se upímn snažili

o smír založený na vzájemných ústupcích, ale vtšin
na mysli tanul jen ideál feudálního bezvládí, jaké

zízeno bylo v Polsku, i bylo nevyhnutelno, jak

události dokázaly, aby se strana prudší ujala nej-

vyššího vedení událostí.

Na snme Prešpurském (poátkem února 1606)

stavové uherští a rakouští vešli s Matyášem ve spo-

lek tak, že se zavázali hájit spolen splnni míru

Žitvatorockého proti komukoli, kdo by se protivil

tomu. Prohlášení Matyášova neoklamala nikoho;

byl to zejmý odboj, a vskutku arcikníže se ujal

hned vlády, uinil smlouvu s pašetem budínským
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a sbíral vojsko. Rudolf stál pede dvojím rozhodnu-

tím: bud neodkladn potvrdit mír Žitvatorocký a

odstranit takto všelikou záminku odboje nebo rychle

sebrat svou brannou moc a potlait povstání; v obo-

jím pípad úspch byl možný, ba pravd podobný.

Knížata domu Habsburského a panovníci kato-

lití byli spíše pekvapeni, nežli uspokojeni povstáním

Matyášovým, povstalci nezískali snadno vtšinu

stav rakouských neb uherských a porážkou byli

by ztratili vtší ást svých stoupenc; konen ,,tra-

goedie rakouská", akoli byla pedvídána od dá\Tia

a do jisté míry organisována od nkolika vdcv
evropské strany protestantské, pekvapovala ji ješt

svou organisací. Vyjednávání mezi Jindichem IV.

a Krystyánem Anhaltským bylo velmi ilé, zvláš

od roku 1606, i položeny jsou od nich základy unie
evangelické, jejímž úelem více mén tajným

bylo vyhladit zbytky moci císaské v Nmecku.
Ale nebylo lehko uvést v pohyb ohromný stroj vá-

lený, vynalezený od Jindicha IV.: evangelíci byli

rozdleni mezi sebou; nkteí z pednjších tsn
stáli k Rudolfo\'i; zakroení cizí, které nezachránilo

povstalc roku 1619, nebylo by jim lépe posloužilo

roku 1608. — Skutené nebezpeentví záleželo více

ve vlastní slabosti císaov nežli v síle jeho protiv-

ník, jeho finance byly ve zmatku, všecky sym-

pathie odcizeny a jestliže se jeho nepátelm ne-

dostalo podpory, nikdo se neuchopil zbran proti

nim, moci katolické nezakroovaly a zem ješt

poslušné se spokojovaly jistou neutralitou. Celkem
výsledek byl pochybný, a mužným rozhodnutím

Rudolfovým nepátelé by byli uvrženi u veliké ne-

bezpeenství. Tito byli si toho vdomi: hledli od-

zbrojit krále protestacemi a poslali Khlesla do Prahy;

vyjednávání se protahovalo; všecky tyto prtahy
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Škodily Rudolfovi, jehož vojsko špatn vyplácené
bylo uvádno ve zmatek; zatím povstalci dokonili
své pípravy, získali znenáhla stavy nerozhodné a
rozšíili své styky s cizinou. Když v msíci beznu
1608 Rudolf potvrdil mír s Turky, tento píliš pozdní
ústupek neml již žádného úinku, a Matyáš od-

hodiv škrabošku vyzýval ku povstání stavy mo-
ravské a eské.

Nikde vláda Rudolfova nebyla více nenávidna
nežli na Morav, protože nikde politika abso-

lutistická a katolická nebyla provozo^Vána tak smle
a dsledn; zásluha nebo zodpovdnost toho sluší

pedevším biskupu Olomouckému Františku
z Dietrichšteina. Jsa synem Adama z Die-

trichšteina, který se po všecken svj život tšil ze

zvláštní pízn svých panovník a zastupoval Ma-
ximiliana pi dvoe Madridském, František ztrávil

své mládí ve Španlích; matka jeho, Španlka, byla

velmi horlivá katolika. Kliment VIL na cest po
Morav v dob, kdy byl ješt kardinálem, jsa pe-
kvapen vlastnostmi hocha a okouzlen jeho pvabem,
pivedl jej do íma a povýšil ho, ješt docela mla-

dého, za kardinála a biskupa Olomouckého. U vku
dvaceti devíti let František pibyl do zem, jíž ne-

znal více a jejíž ei nerozuml, jsa naplnn nadšením
a pevným pedsevzetím svými službami zasloužit si

píze dvoru papežského. Jsa obdaen schopnostmi

vynikajícími, s horlivostí a smlostí apoštola spo-

juje innost a rozhled státníka, byl jedním z nej-

znamenitjších pedstavitel politicko-náboženské

školy, založené od jesuit. Jeho zásluhou církev

ímská rychle se povznesla na Morav. Užito tu

ostatn tchže prostedk jako v Rakousích a v dru-

hých zemích habsburských: vyšší stavové, jejichž

privilegia byla chránna výslovnými smlouvami a



Jejichž odpor byl by píliš nebezpený, nebyli pHmo
ohrožováni, dosti bylo, že zamezeny byly jejich

píechvaty; na statcích církevních neb na pan-

stvích komorních, v mstech královských obnovena

byla bohoslužba katolická; protestante byli vytiš-

tni z úad veejných, vyloueni z cech, nkdy
ar i pinuceni obcovat obadm ímským neb opustit

své domy; písnou censurou zakázáno šíit knihy

kacíské; jesuité byli podporováni a nové ehole pi-
volány, zvlášt kapucíni, kteí se zamstnávali ka-

techisováním obecného lidu; knžstvo bylo podro-

beno písné kázni, nabylo nové dvry a získalo

opt vážnost. Tu a tam restaurace narazila na od-

por; biskup pak neváhal užít moci, a Opava, jež po

nkolik let odpírala rozkazm kanceláe královské,

byla potrestána pravou exekucí vojenskou; po n-
kolik msícv byla odírána pofádkou císaskou;

blahobyt msta zanikl, ale protestante se poddali

(1607).

Ani František z Dietrichšteina, ani Martinic,

Slavata a druzí rádcové, kteí pozdji vykonávali

rozkazy Ferdinanda II., nebyli v zásad nepáteli

starého zízení zemského; ale zízení toto bylo tém
nepekonatelnou pekážkou vítzství církve: proto

když je vyvraceli, svdomí nemohlo jim init a sku-

ten neinilo žádných výitek. Úedníci královští

aby odstranili rozkolníky, porušovali znenáhla prá-

va snmu moravského, obsazovali pímo nejvyšší

úady a nedbali obyej, kterými jejich osazování

.vyhrazeno bylo stavm; tito sice si stžovali, ale

marné. Práv nejvyššího soudu moravského nebylo

lépe šeteno: tendenní pe byly zpsobeny nkterým
náelníkm opposice stavovské, i pohánni do Prahy
ped soudy, jichž nestrannost byla podezelá a pra-

vomoc aspo velmi pochybná. Kancelá eská roz-
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šiovala svá práva na úkor správy domácí. Dvr
a biskup, jakmile projevili svj cíl a prvními
úspchy osvdili svou sílu, nalezli horlivé nástroje

ve všech, kdo mli více ctižádosti nežli vlastenectví;

vyhlídka nenadálého zbohatnutí utišovala mnohou
úzkostlivost a zpsobovala mnohé pestupy: pro-

testante, osamocení a pokleslí, ze strachu boue
opouštli stranu — chybou ústav oligarchických

bývá, že. blaho všech závisí na nkolika odpadech

,

a tyto bývají tím astjší, ím patmji jejich náel-
níci jsou vydáni pomst vítz; protože sázka je

znaná, nikdo se jí neodvažuje, než v nadji velikých

výhod: proto bývá vždy více smlých hráv a od-

vážlivc, než opatrných a obezelých vypoítavou.
Okolnosti prospívaly úedníkm královským: Mo-
ravané byli na uzd držáni vojskem císaským, které

tém neustále stálo poblíže hranice, a pro nebez-

peenství nájezdu tureckého stavm bylo skoro ne-

možno nesvolovat penžitých pomocí.

Moc panovnická chtla tuto zemi znova dobýt,

ale nedovedla ji spravovat. Pomocníci biskupovi

nebyli všickni muži poestnými: nkteí nejped-
njší byli usvdeni z podvodu, a pohoršení z toho

padalo na moc královskou. Na obecné vci vzaté

do Prahy bylo tam zapomínáno, jmenování se pro-

tahovala nekonen, nedbalost byla tak veliká, že

po nkolik let soudy nemohly zasedat. Válka tu-

recká ukládala zemi bemena, pod nimiž klesala;

vojska, která neustále procházela tudy, nakládala

s ní jako s územím dobytým. A ani za tuto cenu ne-

byla ješt uchránna od vpádu. Nkolikrát Turci

pekroili hranice: zem byla hrozn zpustošena

od hajdukv a Uhr: na širém prostoru vsi byly vy-

páleny, že zniena, stromy vyvráceny; hrozný

hlad zpustošil zem a potom mor zachvátil a pohubil
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tento l!d vysílený. „Nikdo ped lety nebyl šast-

njší," psal tenkrát smutn Žerotín, „nikdo není

dnes nešastnjší než Morava." Pokud mír nebyl

zjednán se sultánem, zvlášt pokud nesnáze s Uhry
nebyly odklizeny, zem neustále byla vydána no-

vému zmatku a vysilována zbrojením. Na své vo-

lání ke dvoiTi Pražskému nedostávala odpovdi:
nech stavové se seberou, posléze znla odpov,
císa nemže pro n nieho uinit. — Vru nebylo

potebí hájit tak houževnat práv korunních, když
takto bylo jich užíváno. Vzhledem k takové abdi-

kaci nebylo již ani protestantv, ani katolík, nýbrž

jediný národ zoufalý, který volal po vykupiteli; ná-

elníkem všeobecn oznaovaným, oekávaným a

kýženým byl Karel starší z Žerotín a.

Historie, která sice v hluboké úct chová ctnosti

Žerotínovy, cítí pece nkterou nesnáz, pronášejíc

o nm svj úsudek. Zda jeho úkol byl užitený ili

záhubný? — Dvakrát rozhodn zasáhl do událostí

a v svých rukou ml budoucnost zem: roku 1608

získal Moravany arciknížeti Matyášovi a tím zabez-

peil jeho vítzství; v dob po defenestraci pražské

nkter}' as své krajany udržel v poslušenst\á, zdržel

povstání a odal Cechm píležitost nabýt úspch,
jichž dosah by byl nedohledný. O jeho upímnosti
nelze pochybovat, ale zda jeho prozíravost rovnala

se vždy jeho poctivosti? — Stížnosti stav morav-
ských proti Rudolfovi byly nejspravedlivjší, ale

nevidíme jasn, jaký prospch kynul jim z toho,

když na místo jeho postavili Matyáše, který nebyl

ani schopnjší, ani pracovitjší, ani snášelivjší;

povstání Cech roku 1618 bylo zpozdilé, ale jakmile

bylo podniknuto, zda nebylo povinností podporovat
je a zda spása zem nevyžadovala sjednocení všech

protestant? Nejvyšší moudrostí — a mudrci toho
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svta chápou to jen zídka — bývá v jistých dobách
jít s vášnivými a neopatrnými.

Žerotíno\á nedostávalo se zrovna této jiskry

smlosti a toho podezení pošetilosti, jimiž se jen

vyznamenávají mužové opravdu výtení a k vlád
stvoení. Jsa prohledavý a bystrý v drobnostech,

velmi rád pehlíží lidi svého okolí a vášn jimi zmí-

tající; je to filosof zabloudilý do politiky a svtec
ztracený v svém vku. Jako všickni bratí i on upírá

své oi mimo svt a s jistou náklonností se tší z po-

rážek proto, že se nemohou dotknout jediného dobra
opravdového, života vného. Miluje svou vlast

láskou hlubokou, ale bázlivou — je více kesanem
než obanem; bojuje za svobodu náboženskou a

touží nejasn, aby nebylo dosaženo vítzství píliš

plného: zda Chelický neuil, že mírné pronásledo-

vání prospívá víe? — Bojuje proti Habsburkm, a
nechce ani vyvrátit ani píliš oslabit jejich moc.

Pedstihuje velice své vrstevníky, cítí úzko.sti, jichž

oni neznají a nechápou; neusiluje o vítzství jednot-

livého vyznání, ale o zízení vlády snášelivé; jeho

ideálem by bylo úplné oddlení otázek náboženských

od politických, i tvrdil se svj/mi duchovními pa-

stýi, že kesan umírá sice za svou víru, ale nebojuje

za ni: proto nebyl by se nikdy úastnil odboje, kdyby
Rudolf s právy evangelík nebyl ohrožoval také

práva snmu. Jakožto stoupenec vlády obapolné,

kde moc panovníkova by byla \'yrovnávána výsa-

dami stav, soudil, že samosprávu Moravy lze srov-

nat s existencí íše rakouské,^) a necítil ani záští

stav eských, kteí chtli odstranit dynastii Habs-
burskou, ani tužby stav rakouských neb uher-

ských, kteí se dožadovali samostatnosti tém úplné

a pipouštli jednotu pouze osobní.
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Krásný to sen o smíru a shod, bohužel, že ne-

uskutenitelný! Jesti trvalý a podstatný odpor

mezi církví katolickou a snášelivostí — a nech nikdo

v tomto tvrzení neshledává obžalobu; byvši po n-
kolik staletí porážena, ustoupila sice síle, ale neu-

pustila od žádného svého práva; ale zjevnou utopií

byla by domnnka, že v XVII. století, když se horliv

dala na dráhu výboj, vzdá se panství nad sv-
tem a s bludem se rozdlí o vedení duší. Chtla i mu-
sila zmocnit se znova území ztraceného a proto od-

straovala vše, co se jí stavlo v cestu, lidi i vci!

Zajisté Žerotína nelze nijak srovnávat s Matyášem
z Thurnu, a pece Thurn ml pravdu naproti Žero-

tínu, tvrdil-li, že všeliký pokus usmíit Ferdinanda

štýrského s protestanty jest nemožný a nesmyslný.

Drsný byl život Karla st. z Žerotína: on jediný

vidl cíl, a nemohl pesvdit ani tch, po jichž boku

bojoval, upozoroval na propast, do které se ítí

vlast, a za ovoce své oddanosti sklízel jen drsné od-

mítání a podzírání, byl sv^dkem zkázy své strany,

rozptýlení své církve, rozvratu svobod obecných a

konen zemel ve vyhnanstvíl Cí o^ud byl trpí?

Bolesti nejvtší byl aspo ušeten, necítil ni-

kdy ani lítosti ani pochybnosti. Poslouchal vždy
jen svého svdomí, které ho nezradilo nikdy. Již

jako jinoch, když se vydal do Francie, aby bojoval

ve vojšt Jindicha IV., pedvídal záhy píštího od-

padlíka a se zármutkem se odvrátil od krále-politika;

znamenité vlastnosti tohoto veleducha, obezelost,

opatrnost a chytrost, nezalíbily se mu; nepipouštél,

aby se hrálo s pravdou, neb aby se vyjednávalo s po-
vinností. Jsa ddicem nkolika pokolení písné
ctnosti a zbožnosti, žákem knze Jednoty a pozdji
vychován ve škole Theodora Bezy, byl piedevším

vícím, a ekl bych sektáem, kdyby v tomto slov
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nebyla obsažena jistá dávka násilnosti a písnosti

Cestoval mnoho, byl v dvrných stycích s vt-
vinou velmož cizích, znal všeliké pikle, ale jeho duše

byla z kovu tak ryzího, že z ohn vycházela nedo-

tena plamenem. A byl velice bohatý a žil jako pán,

pokládal pece za svou povinnost vykonávat piln
úkoly uložené mu jeho urozením a poet init Bohu
ze všech svých in: proto politiky se úastnil s pil-

ností vážnou a smutnou, s opatrností pozornou a

cisto pessimistickou, se svdomím pímým a po-

nkud obmezeným, s dobrou vlí písnou a tsnou. —
Však ctnost není nikdy plnou zpozdilostí. Velice po-

dobá se pravd že katastrofa mohla být nanejvýš

zdržena, ale nikoliv odvrácena chytrostí nejby-

stejší a nejobratnjší: bželo nejvíc o to, aby pí-
štím pokolením zachovány byly šlechetné upomínky,

které by rozncovaly jejich vlastenectví. Kdo byl

opravdovým vítzem, zda Žerotín i Ferdinand II.?

Rod Žerotínv, rozsáhlé jeho statky, slavné a

etné jeho pátelstvo velmi záhy upozornily na ná-

elníky strany protestantské. Svou výmluvností,

svou dkladnou znalostí práva a tradicí národ-

ních, svou neohroženou mírností, úctou, již vzbu-

zoval u každého, brzo dosáhl pravé diktatury mravní.

Proto když zahájena byla výprava katolická, první

rány byly zamíeny na nho: byl bezdvodn obža-

lován z velezrády: neodvážili se sic odsoudit ho, ale

po nkolik let byl vydán všelikému pokoení, ohro-

žován v svém statku a v své cti. Byv za niemnou
záminkou vysazen z nejvyššího soudu zemského,

uchýlil se na své statky; jsa rozlítostnn zbablostí

svých spoluvrc, zarmoucen optovnými nehodami

rodinnými, po as dosti dlouhý neinn pihlížel

ku pokrokm nepátel své víry: snad si liboval v své

malomoci; nebyl ani ctižádostivý, ani marnivý.
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dkoval Bohu, že zbavil ho tžké povinnosti stavt
se v elo odboje. Jeho pátelé vytýkali mu, že se prí-

hš snadno oddal tomuto klidu i^") hlas národa, úp-
jícího v bíd, zdál se mu hlasem božím. ,,Jako s Ra-
kousy," psal t Richardovi ze Stahrenberka (9. pro-

since 1607), „nakládá se také s jinými zemmi.
Kterak zachován jest slib Uhrm uinný? Kde je

svoboda Cech, kde naše práva a privileje? Všickni

jsme spojeni spoleným jhem otroctví, všickni jsme

vedeni na jednom etze do vzení; zlo jest píliš ve-

liké, aby se dalo odstranit obyejnými prostedky.

Jediný Bh mže nám poskytnout píležitost, aby-

chom se zachránili; pomoc tato není daleka; když
nouze je nejvtší, pomoc boží bývá nejbližší. Ne-
pátelé podlí pozbyli všeho studu, oprátka klade se

nám na hrdlo. Ne prosbami a napomínáním, jinými

prostedky dlužno neduh léit, nemoc jest zlá, po-

tebuje silného léku; Mojžíše je teba, aby Israelity

vyvedl z Egypta, nebo srdce faraón jest tvrdé!

Bh seslal vždy svou pomoc. Abraham vypudil Asy-
any, Gedeon Moabity, Cyrus vrátil Židm sv^obodu,

a jakých vítzství nedobyli slavní Makabejcil . . .

Není jiné cesty, než bud zvítzit, bud trpt. Všecky
prosby, stížnosti, poselství a vyjednávání posud
neprosply nic."^)

Páni moravští se neozvali hned k vyzvání Že-

rotínovu; ale neinnost Rudolfova, pokroky Maty-
ášovy, odpadnutí ásti katolík, kteí s jedním
z pedních svých náelník, Karlem z Liechten-

šteina, pešli k odboji, zvítzily nad jejich úzkostmi

a obavami. Vojsko císaské vedením Tillyho ustou-

pilo ped vtšími silami povstalc, stavové postavili

Karla z Liechtenšteina v elo prozatímní vlády a

snm Ivanický, zavázav se k obran svobod zemských
proti každému, spojil se se stavy rakouskými, uher-
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chování míru s Turky, nýbrž i o ,,každou jinou vc
slušnou a spravedlivou" (19. dubna 1608). Rudolf

vládl již jen v Slezsku a v Cechách, ale i tu bylo

drahn nespokojencv a všem byly známy styky

pedních pán eských s Anhaltem a Ilyésházem.

Císa jal se vyjednávat, nabízel svému bratru po-

stoupení Uher a Rakous; tento odpovdl svoláním

stav eských do áslav (v kvtnu). Doufal, že

se dostaví nkteí pední náelníci kacíští, a nebylo

možná tém pochybovat o výsledku tohoto snmu,
jenž svolán jsa proti vli zákonného panovníka ko-

nal by se za nátlaku vojska rakousko-uherského.

Zerotín, jenž požíval velké vážnosti v Cechách,

velmi dtkliv doléhal na své pátele: ,,Bh dejž

vám zmužilosti," psal jim ,,a vzbudiž dávného ducha

eského, jenž tém byl udušen pýchou a rozkoš-

nictvím. Vzpomete si na své útrapy, následujte

píkladu svých pedk, aby se neeklo nkdy o vás,

co Tiberius pravil o svých ímanech: to jsou lidé

zrození pro otroctví."

K velikému zklamání Matyášovu vtšina pátel

oekávaných se nedostavila; jen nkolik pán se

sešlo, znenáhla, neochotn, v potu tak skrovném,

že hlasování nebylo by mlo významu. Naopak
snm svolaný Rudolfem do Prahy byl obeslán velmi

etn a prese všecky pikle Matyášovy a zoufalé vo-

lání Zerotínovo odepel odtrhnout se od Rudolfa.

Pekvapení bylo všeobecné a trvá posud. Ce-

chové, jak víme, nemli pro chovat zvláštní lásku

k Rudolfovi, a od nkolika let cizí vyslancové zna-

menali vzrstající podráždnost stav, podniky jejich

náelník, schzky, kde se umlouvali o sesazení Ru-
dolfov, ba i o svržení Habsburk s trnu. Jindich
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IV., kurft Falcký a Krystyán Anhaltský vdli
o tchto zámrech i podncovali je.

Nepátelství protestant eských bylo až posud
zdržováno tím, že nebylo náelníka všemi uznaného,

Václav Budovec z Budova byl prostý

zeman, bez velkého jmní, a vtšina lutheránská,

stále nepátelská bratím, nepodizovala se jeho ve-

dení. Velice bohatý Petr Vok z Rosen-
b e r k a, zástupce prvního rodu panského, náležel

také k Jednot bratrské, a kdyby i nebyl fantasticky

dobrodružnou a mystickou osobou, jakou se líí

od historik, nebjd zpsobilý k vynikající úloze i^^j

jeho zdraví velice chatrné samo by bylo ochromo-
valo jeho innost. Jindich Matyáš z Thur-
n u teprve nedávno osadil se v zemi, takže mladistvá

jeho ctižádost nemohla být píliš vytrvalá a mocná.
Zajisté tímto nedostatkem muž stavové ješt

za poslední chvíle byli zdrženi v jisté nerozhodnosti,

která naposledy posloužila zákonnému panovníku.

Ale jejich neinnost mla hlubší píiny. — Odboj
nezamlouval se jim z mnohých dvodv. Autono-
misti cké a tém separatistické požadavky Moravy
urážely jejich vlastenectví. Když stavové odpovdli
Uhrm, že ,,se nikým nedají zastrašit, že strach neroz-

hodne o jejich jednání, "^^) a že z\'ykll jsou být píkla-

dem než pijímat jej, jejich pýcha pocházela z citu

velmi úctyhodného a velmi oprávnného, z vle zacho-

vat jednotu koruny a nedopustit, aby roztrhány byly

svazky pojící v jediný stát všecky syny jednoho ná-

roda. A co bylo jim nabízeno v náhradu za obti
požadované ? Nastoupení Habsburka na místo Habs-
burka.— Kdyby aspo zrušena byla osudná smlouva,

uinná s Ferdinandem I.l Zámrem Jindicha IV.

a Anhalta bylo rozptýlit na nkohk kus íši Habs-
burkv, a pední páni eští se shodovali s nimi.

DcQís-Vauiiira. Konec samoatatnosti 6eské. II. i^
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Jsouce mnohem mén oddáni rodu panovnickému,
mnohem smlejší nežli Zerotín, chtli toliko rázný

odboj, a nelíbilo se jim navrhované ešení poloviní.

Vyslanec francouzský Bongars protestanty n-
mecké vystihal od Matyáše, a jeho záští bylo pro-

zíravé. Matyáš, potebuje jednou pomoci mimo-
ádné, potvrzoval jejich privilegia, a není to písaha
punská nebo gallská, dodával, ale písaha nmecká
a eská (non fide gallica, non punica, sed germanica

et bohemica) ; asem se shledalo, že vrnost nmecká
není lepší než gallská; strana, která pomohla mu na
trn, pesvdila se brzo, že zmnou nezískala ni-

eho. Cechové pokládali za lepší nepouštt se do
revolucí neužitených: zachovali vrnost svému pa-

novníku i snažili se vykoistit jeho nesnází, aby na-

pravili zloády, které se vloudily do správy, a aby
dosáhli uznání politických a náboženských svých

svobod. Všeliké pokusy se rozbily o pevnou jejich

vli.

Matyáš pál si sice získat sob Cechy, ale ne-

chtl podrobovat je mocí; v Dubci poalo vyjed-

návání mezi stavy eskými a posly moravskými a

rakouskými. Mírem Libeským Matyá-

šovi zstaveny Uhry, Rakousy a Morava; jeho bratru

Cechy a Slezy. Nejasným lánkem Matyáš jest pro-

hlášen za zvoleného ddice konmy eské (25. ervna
1608).

„Protože císa i jeho bratr, král Uherský,"

psal Villeroy roku 1611, „jsou na vzájem stejn málo

spokojeni, každý se vynasnaží, aby se zcela zbavil

svého druha."") — V tchto slovech se shrnují po-

slední léta vlády Rudolfovy: Matyáš jsa trýznn

spíše jakýmis úzkostmi svdomí nežli ctižádostí,

nepožíval pokojn ovoce odboje svého, pokud ne-

odal bratru posledních jeho zemi; i nedávná krise
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psobila opét hrozn na tlesné a mravní zdraví cí-

sae Rudolfa; byl vydán prudkým záchvatm ší-

lenství a v této zatemnlosti ducha vynikala jen je-

diná vzpomínka, dávná jeho víra katolická, a jediná

ráše, pomsta. Jsa neschopen napíšt sledovat

ideu nebo pipravovat plán, podnikal pokusy nejne-

bezpenjší, a nejpošetilejšími výstednostmi od-

vrátil od sebe neetné své pívržence.

Spor stále rozjitený mezi bratry prospíval sta-

vm, kteí mohli jen zaprodávat své poslušenství.

Ped svým odchodem z Cech stavové rakouští, mo-
ravští a uherští ješt v ležení Matyášov u Š t r-

b o h o 1 vešli spolu ve spolek, kterým se zavázaP

poskytovat sob vzájemné pomoci i proti králi-

Nový panovník, pihlížeje k chování se stav, ne-

mohl se nepoddat: v Uhích, v Rakousích a na Mo-
rav nejen všecky obyeje nov za vlády Rudolfovy

zavedené byly odstranny, ale i moc panovnická se

vzdávala všech výhod od doby Ferdinanda I. zne-

náhla dosažených; úady ústední byly znieny a

zaruena naprostá samospráva zemí; právo odboje

prohlášeno pro pípad, kdyby porušena byla ústava;

— iniciativa a nejvyšší moc ve vcech zákonodárství

se dostala snmm, výkonná moc svena zástup-

cm stav, znova vyslovena úplná nezávislost soud,
moc královská ustupovala ve všech kusech sporných;

byla již jen neužiteným lánkem, jenž byl udržován
pouze z jakéhosi studu a jehož zánik byl jen

otázkou asu. Na neštstí toliko nkolik mocných
\ starých rod tžilo z této promny; lid lhostejn

)ihližel ke zmn, která se ho nedotýkala: pod-

lanství bude vždy stejn tžké, vle vrchností

stejn libovolná, stav mstský stejn opovržen; n-
kolik oprav demokratických, nkoUk drobných
oprav by bylo uchránilo vítze ode všeliké odvety,

33*
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pojišfujíc šlecht pomoc ostatního národa: vyšší sta-

vové nerozumli tomu.

V Cechách Rudolf draze zaplatil vrnost stavv:
ustanoveno, aby všecky soudy výminené byly zru-

šeny, a nejvyšší soud zemský obnoven ve vší své

vážnosti, král nech svolává vojsko jen se svolením
stav; nejvyšší úedníci budou nesesaditlní a jme-
nováni jen k návrhu nejv3'šší rad}' a soudu zemského;
pe z velezrády jsou zakázány, libovolné konfiskace

potlaeny, svobody zemské ochránny.i^) Usilo-

váno o obnovu Vladislavova zízení zemského, jež

bylo vždy ideálem stavv. O všech láncích tch
snm se usnášel jednomysln, a katolíci se neoddlo-
vali od protestantv. Odveta za rok 1547 byla úplná.

Stavové, jichž vítzství ve vcech politických

bylo tak snadné, byli mén šastni ve vci nábožen-

ské. Tu za Matyášem i za Rudolfem stála v zemi

strana neetná sic, ale rozhodná, kdežto v cizin

Španly, ím, Bavory a j. tvoily jakousi jejich zá-

lohu. Tato záloha zajisté byla jen podle jména: ka-

tolická strana evropská bjda ješt rozdlena, ne-

dobe vyzbrojena k rozhodné válce a jsouc velmi zne-

pokojována podniky Jindicha IV., hledla se pede
vším vyhnout vážné srážce; ale posléze nemohla
uniknout svému osudu, a tato veliká, hrozivá moc p-
sobila aspo úinem mravním. Ostatn Habsbur-
kové si zachovali nadji odvety proti stavm tím,

že oteveným udržovali zápas aspo v jednom kuse,

a vítzství oligarchie bylo nejen pochybné, ale i vrat-

ké, pokud nebylo potvrzeno snášelivostí nábožen-

skou. Nkolik let plné svobody by bylo stailo, aby
katolicism vymizel úpln v mocnáství rakouském;

panovníci vdli to, i hledli za každou cenu zamezit

to: jaký vliv opravdu by byli potom mli na své pod-
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dané neb aspo jakou záminku k reakci? Posléz

u Matyáše a Rudolfa, panovník to dosti prosted-

ních a slabých, nepokoj svdomí musil pispt na
pomoc mdlé vli; kolem nich byli rádcové bigotni,

kteí radji by byli rozpoutali nejhroznjší kata-

strofy, než by vydali v nebezpeenství spásu svých

duší, a panovníci do jisté míry sdíleli aspo jejich

úzkost. Matyáš byl ásten upímný, když prohla-

šoval Moravanm, že se spíše vzdá trnu, než by po-

depsal lánek povolující svobodu vyznání evange-

lického; v Rakousích ustoupil teprve zjevnému po-

vstání; Khlesl, Dietrichštein, a nenáleželi ješt k nej-

zatvrzelejším, popuzovali ho k odporu. Arcikníže

Leopold štýrský, nepihlížeje nijak ke skutenosti,

odsuzoval všelikou myšlenku narovnávat se na škodu
církve: Má duše jest smutná až k smrti, psal svému
bratru Ferdinandovi, prose ho, aby pomohl svou

pímluvou u krále. ,,Obtoval bych spíše svj ži-

vot a svou krev, než bych dopustil, aby v mé pí-
tomnosti potvrzena byla tato osudná a zlá smlouva."

Matyáš, jehož víra osobní byla sice vlažnjší, ale

jenž mravní svou mdlobou bez obrany byl vydán
všelikým radám, ve chvíli, kdy svoloval k žádostem
stav rakouských, napadán byl touto horekou
svého okolí, trápen hroznými výitkami svdomí,
probdl noci v slzách; svolení svého zpovdníka
dosáhl teprve po zápase dvoudenním. Když císa a

jeho rádci chtli o velkonocích jit k zpovdi, Khlesl

nedal rozešení tm, kteí radili králi, aby ustoupil,

a kteíž uz^iáním svobody náboženské sami se vy-

trhli z lna církve. Matyáš musil psát papeži, aby
od nho dosáhl rozešení; rádcové, obvinní z mo-
derantismu, musili se vyznat ze svého bludu, pro-

hlásit, že svj shb pokládají za nijaký a že pi první

iíležitosti napraví zlo spáchané.
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Podobn v Cechách jediné snesení snmu, jemuž
se Rudolf vyhnul roku 1608, týkalo se svobody ná-

boženské, a sotva Matyáš s vojskem vytáhl ze zem,
již poaly opt útisky protestant. Zvláštní to ne-

opatrnost: nepátelé Rudolfovi se nepokládali za

pemožené a Krystyán Anhaltský doufal bezpené
v odvetu za nedávný svj nezdar; zprávy dochá-

zející z Moravy, Rakous a Uher povzbuzovaly nespo-

kojence eské; nechtli být oklamáni za svou odda-

nost a uvit, že by vdnost došla horší odmny nežli

odbcj jejich soused Proto když v msíci lednu

1609 císa svolal snm, kde by byly narovnán}^ všecky

kusy sporné, stavové se dostavili, jsouce pevn roz-

hodnuti, že se nerozejdou díve, než dosáhnou úpl-

ného zadostuinní.
Zlý to následek špatné povsti: stížnosti stav

eských se neuvažují píliš vážn a vtšina historik

xdí v nich jen záminku, z které vysvítá zámr oli-

garch založit své panství a potlait katolíky. Pe-
svdení nejsmlejší za našich dn jest více mén
ovládáno duchem století, a \ítezové blohorští jsouce

v nemalých rozpacích nad 'krvavým svým vítz-

stvím, rádi by dokázali, že odpovdnost spadá na
kacíe. Bohužel toto tvrzení neobstojí ve zkoušce,

a jisto jest, že požadavky stav ve vci náboženské

byly velmi oprávnné a jejich nespokojenost velmi

odvodnná.^®)
Nikdo nepopírá, že pochybné, ne-li docela do-

mnlé jsou nkteré násilnosti, z nichž protestante

obviovali své protivníky, ba pipouštíme i, že

ostatní mly jen prostední dležitost, svdíce spíš

o vášních nkolika jednotlivc, než o všeobecném
plánu pronásledovacím; ze studia událostí vysvítá,

že šlechta na svých statcích požívala samostatnosti

tém úplné a že rozkazy Rudolfovy nejastji ma
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feny byly úpadem moci královské. — Nicmén nelze

pochybovat, že každým dnem jasnéji vynikalo p-
sobení strany, kteráž osnovala reakci a která v prv-

ním okamžiku vhodném by se nelekala opatení nej-

ráznjších. Katolíci vytiskli již své protivníky z nej-

dJežitjších úad veejných; vládnouce takto

svrchovanou mocí, oboili se nejprve na ony kacíe,

kteí nebyli výslovn chránni zákony a závazky

královskými, V mstech podkomoí královský

Purkhart Toník z Krimic a sudí

dvorský Mates Prekl z Preklsdoríu
smlým výkladem práv dovedli z rad mstských
odstranit všecky osoby, které byly v podezeni, že

jsou pikarty, bratry nebo kalvinisty, to jest v sku-

tenosti všecky ty, na nž nemohli spoléhat ;i') ve

vtšin mst královských, kde katolíci tvoili jen

velmi slabou menšinu, správa pešla do rukou Iša-

tolík nebo nejmírnjších utraquist. Píklad zemí

sousedních ukazoval s dostatek, kam smují tyto

podniky: práv tak jednáno v Rakou^ích, práv
tak Ferdinand postupoval v Štyrsku, práv tak je-

suité znova dobyli Polska; až šlechta bude osamo-
cena, snadno ji získají bud po dobrém nebo po zlém.

Nejprostší opatrnost kázala stavm, aby pítrž ui-
nili zlu, pokud byl ješt as, kdyby ani svdomí ne-

ukládalo jim již za povinnost chránit svých spolu-

oban proti ohavnému pronásledování.

Docela nespravedliv se obviují evangelíci,

že tehdáž ukládali o zkázu strany katolické; teba
ji pedvídali a tšili se z toho — a ani to nemže jim

být vytýkáno — pece nemínili ani uspíšit ji, ani

zpsobit ji prostedky násilnými. Jejich požadavkem
byla pouze svoboda náboženská; byli poueni dlou-

hou a krutou zkušeností: ,,Víra jest dar boží, a ne-

sluší knížatm, aby se vkládali do otázek víry."
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v tchto slovech pednesených Rudolfovi zahrnut

jest program jejich. Zcela jiný duch než v roce 1575
oživuje stavy roku 1609; poznáváme tu pevážný
vliv Jednoty; stykem s bratimi lutheráni znenáhla

se zprostili svých pedsudk a povznášejí se k ideji

snáíjelivosti.^^) Proto udáíosti náhle se stávají za-

jímavými: v poslední chvíli kacíi eští jsou opt
tím, ím byli na poátku, obhájci práv sv-
domí, a jejich vc se spojuje se vzdlaností a po-

krokem.

Zcela jasné jsou žádosti snm pedložené Ru-
dolfovi, jež po dlouhém vyjednávání byly s nkte-
rými nepatrnými zmnami schváleny majestá-
tem roku i6og.

Konfesse r. 1575 bude vložena do desk zemských,

to jest uznána zákonn; skutená snášelivost, které

stavové požívali od doby Maximilianovy, pestane
být doasnou a odvolatehiou i bude zaruena ústa-

vou a konen pevTi ustanovena. Všickni poddaní

království, katolíci i protestante, nech pijímají pod
jednou neb pod obojí zpsobou, stejn budou chrá-

nni zákonem, požívat týchž práv, a žádná z obou

stran nesmí se dopouštt násilí nebo výhržek.
Šlechta i msta mohou svobodn, bez pekážek a ne-

snází stavt kostety a školy na své pd; žádný pán

svtského nebo duchovního stavu násiln neb ú-

kladn neuloží svého vyznání svým poddaným, a

poddaní selští, kteí v své osad nebudou mít kostel

podle své vle, budou moci svobodn obcovat bo-

hoslužbám v kostelích sousedních. — Takto svoboda

víry jest ustanovena pro šlechtu i msta královská,

svoboda svdomí pro všecky bez obmezení, bez

ohrady. — Porovnání, jež uinili protestante

s katolíky na potvrzení a doplnní majestátu, se-

psáno jest týmž duchem umírnným: ob strany jsou
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podrobeny týmž závazkm, nejmoudejší opatení
uinna, aby zabránno bj^o novým sporm; kaž-

dého pekvapí, že v této smlouv, uložené vítznou
revolucí stran pyšné a nenávidné, nenalézáme

žádné stopy hnvu, žádné choutky odvetné.^^)

Mírnost evangelík neupadala však v neopa-

trnost, proto žádali zárukou, aby jim vydána byla

konsisto a u n i v e r s i t a. lenové konsi-

stoe budou ustanovováni od stav v: ona bude svtit

a jmenovat faráe, bdít nad zachováním kázn a isté
víry. Universita bude záviset na snme, jejž zastu-

puje jistý poet detensor, peujících o vážnost a

ochranu náboženství evangelického proti všelikému

jiekvapení. Král takto se vzdával nejen všeliké

moci nad církví a školou, ale defensoi vedle nho
byli jakýmsi dozorným výborem a jako trvalými a
zákonnými zástupci odboje. Ze taková opatení
byla potebná, bylo vinou neobezelých rádc,
kteíž i této chvíle zamítali mír nabízený jim a ne-

upouštli od zamýšlené války obanské.
Žádosti stavv o konsisto a universitu byly

spravedlivé. — Potlaení staré konsistoe utra-

quistické bylo dsledkem svolení roku 1567, kterým
kompaktáta pestala být zákonem zemským. Utra-

quist v pesném a dávném smyslu slova toho ne-

bylo víc, a ponvadž dvr smlou petvákou se

stavl, jako by v konsistoi dolejší vidl zastoupení

vtšiny rozkolník, všickni, kdož od reformy poža-

dovali nco jiného, než pijímání pod obojí zpso-
bou, mli právo a povinnost, aby odhalili pravdu,

zbavili se nebezpeného dvojsmyslu a vyrvali z ru-

kou protivník svých nástroj, který nejsmlejším
jejich podnikm dodával, zdáni zákonnosti. Ale po-

tlaení staré konsistob nestailo jim; jako žádná

spolenost, ani církev neobstojí bez autority a bez
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pluk spoádanýcEí ; až posud etné sekty, rzné a
více ješt nejisté a vratké uení, nedostatená káze
byly na škodu lutheránm; tento poádek vcí ne-

sml trvat déle. Obnovením university mohlo do-

stat se jim duchovenstva vážného, vzdlaného, je-

hož jednostejné uení by znenáhla bylo zvítzilo nad
velikým zmatkem dogmatickým a mravním, jímž

trpla zem; nová konsistor, požívající všeobecné

dvry a chránná defensory, mohla povznést ká-

ze, zadržet pechvaty stavv a pod uznanou její

ochranou knží nabyli by znova života ctihodného

i úcty vících. Evangelíci nepožadovali více než to,

eho V5miáhala situace; pokoušejíce se o svou orga-

nisaci, následovali píkladu, jejž dávali jim sami je-

suité, a protože naopak neupírali katolíkm svobodu
spravovat se a ídit svým zpsobem a že nechtli

podídit všecky rozkolníky témuž vyznání, než ped-
sevzali si jen odstranit zejmé nedostatky a uinit

konec nesnášelivému bezvládí, nevíme, na jakém
základ chování jejich mohlo by být odsouzeno, leda

dovolává-li se kdo božského práva církve kato-

lické. Jedinou chybou stav eských bylo, že tak

pozd poznali pravdu, ba ješt ani tehdáž mnozí
z nich se nepouštli bez obmyslu na cestu volnou a

plodnou, kam vedli je bratí.

Stavové shromáždili se v posledních dnech ledna

1609; teprve 21. er\'ence Václav Budovec
z Budova, vlastní to vdce snmu, vynikající

vytrvalostí, výmluvností a moudrostí, mohl oznámit

stavm, že král deíensorm jejich odevzdal maje-

stát. 2°) Sluší ,,prvé, nežU by ten majestát od J. M
C. jim odvedený peten byl, aby pede všemi vcmi
Páni Boha s ponížením se ped tváí jeho chválili,

že jest jejich pokorné modlitby uslyšeti a tomu dílu

od nich zaatému žehnati ráil. Protož aby živ í»
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horliv k prokázání vdnosti Pánu Bohu ty ti \ cr-

?íky zpívali: O chvaliž, duše, Pána z ta-

kové milosti atd. A po zpívání tch verš v

\'šichni klee se modlili. "2^) Radost zbožná a vážná,

jakou v Praze zpsobila první zpráva o ústupcích

císaských, rozšíila se rychle po všem království;

protestante eští konen se domohli své veliké
listiny. Výstední katolíci byli všickni ustrnulí.

Jesuite naídili sob v Praze modlení za tyicet
hodin, ,,aby pán Bh víru jejich ímskou v celosti

ped tak škodlivým pedsevzetím kací chrániti,

je pak vyhladiti ráil"; jeden z nejoblíbenjších

kazatel jejich, pater Andreas, potvrzoval s kaza

telny. ,,že v království eském s strany náboženství

ím dále, tím vždycky heji díti se poíná, a ná-

kvasa kacíská den po dni vzrost a posilu svou bée".*^.

Po šest msíc bojovali se zouíanlivou odhodlaností(

aby krále odvrátili ode všeliké slabosti, a až do po-

slední chvíle doufali v úspch; nic neospravedluje

lépe chování evangelík, než zuivost náelník
strany ímské.

Arcibiskup Pražský a jesuité mli v okolí krá-

lov oddané služebníky, Martinice, Slavatn, a zvlášt

Zdeka z Lobko\ic, za kteréhož ,,kancelá eská více

se podobala njaké knžské konsistoi nežh kance-

lái královské".^) Žádný dvod politický neb\l

pístupen mužm, kteí naproti úvahám svtským
stavli své nczlomné pesvdení. — Rudolf i v své

pomatenosti si zachoval víru hlubokou, a vážné byly

dvody, pedkládané mu od nejhorlivjších jeho

rádc.
Síla stav, pravili mu, není taková, jako jejich

smlost, a nelhali. — Lid s radostí pijal majestát,

ale nepál si války, více touže po pokoji nežli po svo-

bod. V mstech, a,^ " n.n nž hlavn snášela libovle
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královská, moc královská požívala velmi velikého

vlivu, a obyvatelstvo bylo mstskými úady dosti

dlouho udržováno v jisté neutralit; jestliže by od-

boj povstal, mšané velice neradi by byli následo-

vali vyšších stav; když se v rozhodné chvíli roz-

nesla povst, že deíensoi nechtí pijmout narovnání

nabídnuté od dvora, hned živé pohnutí se jevilo

v Praze, a již následujícího dne defensori upadli

u velikou neoblíbenost. — Zda spojení lutherán
s bratími bude dosti pevné a zdaž odolá dlouhým
úradám a úkladm dobe nastrojeným? Vedle roz-

díl náboženských stavové se dlili na ti velmi

rzné strany. Vtšina nemínila odpadnout od Ru-
dolfa, ale z nejpednjších náelník nkteí chtli

na trn povolat Matj^áše, jiní, kteí byli v nejd-
vrnjším styku s Krystyánem Anhaltským a unií

evangelickou, chtli zvolit knížete cizího. Jejich

kandidátem po dlouhý as byl kurfit saský; ale

pobyt tohoto knížecího hýila a pijana v Praze zchla-

dli jejich úmysly: však kdyby nebylo ani jeho, hlá-

sili se jiní uchazei. Zda nebylo možná užít této ev-
nivosti k vítzství katolicismu? Na snmích poalo
se pozorovat psobení píin, které v Polsku vedl}'

k liberum veto a ke konfederacím: by hlaso-

vali všickni šlechtici, hlas chudého zemana ne-

vážil tolik, jako hlas pána, který V3^nikal ohromným
svým bohatstvím a tisíci poddanými; ped hlaso-

váním musilo proto pedcházet pravé vyjednáváni,

asto velmi nesnadné: zda nebylo možná s malou
obratností a dsledností zdržet tento stroj složitý?

Po nkolik msíc fanatikm v rad královské

se podailo na uzd držet vtšinu stav; chtli pimt
je, aby se spokojili prohlášením jen ústním, doufa-

jíce v nové V3'dání roku 1575. I kdyby se stavové

odhodlali k otevené válce, nelekali se jí. Vyslanec
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Španlský Zufiiga, když se pidával k Lobkovicon

proti stran mírnjší, pedstavoval zajisté Rudol-

fovi možnost úinného spolku se Španlskem;
v Nmecku strana katolická se hýbala, a vojenské

pípravy se veejn dále konaly v zemích sousedních.

V Praze bylo plno nepokojných a podezelých dobro-

druhv, a arcikníže Leopold dychtil pomstít se za

nedávný svj nezdar v Pa?ov. Boulivá a nekázaná

vojenská moc stav eských nezastavila rot vallon-

ských a španlských, a dobytí Cech stalo by se po-

átkem války na vyhubení kacíství. O nkolik let

pozdji se ukázalo, že plán neb3'l jen peludem.
Lobkovic a jeho pátelé byli odhodláni k nej-

horšímu. Nehnuli se od krále, zdržovali ho, kdykoli

již již chtl povolit, znova pivádli otázky již vy-

ízené, optovali sliby již uinné. Protestante pro-

jevili však, že jejich rozhodnutí jest urité: chopivše

se prostedk revoluních, sjíždli se v Praze a konali

své sjezdy pes zákazy císaovy, posílali posly k moc-
nostem cizím, naizovali sbírání vojsk a zizovali

vládu povstaleckou: nicmén strana výstedních

katolík nejevila žádného pohnutí. tJmysln dráž-

dila své protivníky, hnala je ke krajním rozhodnutím,

na píklad když ped zraky stav pekvapených
spíše, nežli rozhoených, obnovili rozkaz, kterým

porueno purkmistrm a konšelm všech tí mst
Pražských, pedstaveným všech cechv a všem mi-

strm a kollegiátm university Pražské úastnit se

prvodu o slavnosti božího tla. ^)

V poslední chvíli rady mírnjší nabyly pevahy.
Zajisté na neštstí pro Cechy, nebo, byl-li krvavý
konflikt nezbytný, \'yhlídky povstalc roku 1609
byly by píznivjší, nežli roku 1618. Okolnosti po-

litiky evropské byly jim píznivé, a Jindich IV.,

který se po tak dlouhý as pipravoval k válce proti
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Habsburkm, nebyl by ku porážce Cech pihlížel

tak lhostejn, jako rádcové mladého krále Lud-
víka XIII. Soupeství císae a Matyáše mohlo být

snadno vj^korištno od povstalc. Konen bylo

svrchovanou neopatrnosti pro katolíky odvažovat

se rozhodného boje s náelníkem, jakým byl Rudolf.

Všickni, jichž rozum nebyl zaslepen fanatismem,

soudili, že lépe jest nechat bouh minout a zachovat

se pro lepší budoucnost.

Ostatn všickni katolíci nebyli tak vášniví jako

Martinic a Slavata a mnozí, jsouce oddanjší vlasti

nežli církvi, cítili bol v srdci svém pi myšlence na
hrzy, jež by rozpoutala válka obanská. Petr Vok
z Rosenberka psal svému ujci panu Volfovi Novo-
hradskému z Kolovrat, „tuhému papeženci": ,,Však

spolu jsme kesané a poktni jsouce ve jméno ne-

rozdílné blahoslavené Trojice rozdílné dary boží

máme; avšak není zde v nás obojích dokonalosti

žádné, ale té v nebi oekáváme. Sama pak láska

Boha a bližního jest svazek dokonalosti. Jsme všickni

Cechové, jsme krev jedni druhých; jednoho pána
Boha, jednoho krále, jedno právo eské máme;
trpme radji Cechové sebe, než abychom potom jiné

cizí a daleké národy trpti musili, kteíž by nás

všech mezi sebou trpti nechtli, ale usilovali by nás

všecky trápiti a snad i ven ze zem potomn vy-

hnati".^^) O nkolik msíc pozdji Budovec ohlašuje

úklady nkterých nepokojných a škodlivých osob du-

chovních a politických náboženství ímského, ,,které

jak J. M. C. tak všem i celému tomuto království a

všem jeho pokojným šlechetným obyvatelm na-

prosto nic dobrého nepejí a o nich neobmýšlejí,

chtj íce snad skrze uvedení do nho njaké cizí po-

moci vojenské dotené obyvatele nenadále potlaiti,

sebe pak samé s náhoními svými statky jich zbo-
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hatiti a nade všecky Jiné zdstojniti." Tchto vý-

strah a tchto napomenutí nebylo oslyšáno: vtšina
katolíkv opustila své vdce, pijavši podmínky
evangelík a ruku, kterou jim podávali. *')

Nesmiliví ímané byvše zrazeni od svých

vojín shledali brzo známky vlažnosti u vyslanc
cizích; tito po nerozváži ivém nadšení prvních dn
posuzovali chladnji situaci a znajíce lépe všeobecný

stav Evropy, za nebezpené pokládali pouštt se

daleko. Konen všeliká nadje roztrhnout stavy

neb unavit jejich úsilí zmizela, jakmile se jejich vt-
šina upímn spojila s Budovcem. Rokování
se protahovalo, pokud jednání vedli lutheráni, kteí

chtli jednak krále pekonat, jednak bratry oklamat.

Vše se zmnilo, jakmile tvrdošíjnost dvoru rozho-
ila nejmírnjší a pesvdila všecky rozkolníky, že

k úspchu proti nesmiitelným protivníkm teba
jest bojovník nepedpojatých a nebojácných. Vt-
šina všecka se skupila kolem lena nejznameritj-

šího, a od té doby vliv Budovcv nabyl úplné pe-
vahy až do chvíle, kdy konen spoádány b5'ly vci
organisace, vztahující se k majestátu. Zjednav

prohlášení svobody církve eské, dal jí i káze
i ústrojí.

Oceníme náležit zásluhy Budovcovy, ped-
stavíme-li si obra« snmu a msta v tomto roce

0;ulném. Zavládla plná krise revoluní, nebylo

žádné moci ádné, zákony byly zastaveny. V mst
se hemžilo vojákv — a jakých vojákl — jedni

pišli v pr\odu pán nebo byli najati od stav,
druzí tajn naverbováni od dvora. Každé chvíle

se udaly výtržnosti; zbrojnoši ze svých runic stí-

leli na sochy kostel, Španlové a Valloni kupili se

kolem Raméa, ekajíce jen na znamení arciknížete

Leopolda, aby se vrhli na msto. Povsti nejhroz-
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nJšl se roznášely; mysli vzrušené vily zprávám
nejpodivnjším. Zasedáni snmu byla perušována
udavastvím, povykem a poplachem; nkolikrát

stavové opouštjí sí zasedací, aby se chopili zbran
a postavili v šik válený na námstí Staromstském;
skoro každého dne se konají prohlídky domovní;

vypravováno, že klášter jesuit je peplnn vojáky,

že pipraveny jsou pumy, domy protestant vyletí

do povtí a pod svými ssutinami pohbí nebezpené
jejich vdce. S kazatelen se ozývaly útoky a zu-

ivá kázaní; konsisto utraquistická pozbývala po-

sledních svých vících, knží mnili obady a slav-

nosti, jiní picházeli do snmu, naíkajíce na zlý as,
obviujíce své soky a dávajíce se v ochranu zákona.

Sms, neboli lépe eeno zmatek cit sob odporují-

cích a vášní zuivých byl zpsobilý k revolucím,

nejnižší pudy se slaývaly pod zvunými slovy, nej-

vznešenjší myšlenky pokládány za ohavné zlo-

iny. Smlým i zbablým jesuitm se posmíváno.

A v hloubi tohoto hluku tajné veni lidu poplaše-

ného tímto perušením ádné moci, žíznícího po ko-

isti a krvi, tázajícího se, nenastala-li již doba jeho

vlády, a pokoušejícího se o loupež a vraždu.

Budovec utišil vášn, zadržel lid, zastavil ne-

poádek a revoluci pomrn umímil tím, že zachoval

jí ráz pouze náboženský. Snm byl velmi etný a

boulivý; jeho lenové, asto málo vzdilaní a jen

nepatrní, picházeli do shromáždní s tajným hn-
vem, jaký zmítal lidem; jeho prudkostí a vrátkostí

byli ovládáni i oni: byli hotovi umít za víru, a pod-
léhali náhlému nerozumnému strachu; pohrouželi

se v modlitby, a pohoršovali msto svými prosto-

pášnostmi; propukali v plá pi myšlence na vítz-

ství pravdy, a byli schopni nejhanebnjšího odpad-
Jictví. Mimo snm pikle, trženi, evnní propukající
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V prudké výjevy a netrplivé snahy ctižádostivé. —
Svou opatrností se vyhnul lékám, svou moudrostí

zmírnil hnv, svou poctivostí zkrotil revnivé pro-

spchy, svou pevností zdržel odpadlictví. Když dne

31. bezna stavové odepeli poslušenství rozkazu

královskému, kterým byl rozpouštn snm, obrátil

se ke všem, ,,komukoli jeho spasení milé, kdo pe-

uje o královské a vší zem této i jednoho každého

dobré, kdo miluje svatou svornost, lásku a vzdlá-
vání jedni druhých, kdo pamatuje na pedk svých

starých v božských vcech horlivost, vrnost a stá-

lost ".2') Láska k zemi rodné, snášelivost, víra, všecka

duše Budovcova se tu soustedila a tento veliký vla-

stenec, který byl ješt vtším kesanem, dovedl na
chvíli odvrátit osudné síly, které pipravovaly pád
protestantismu a království eského. Jeho zá-

sluhou dostalo se evangelíkm posledního a nejry-

zejšího vítzství. Podle výroku velkého djepisce

láska tentokrát byla mocnjší nežli nenávist, a zou-

falé prosby Martini covy, Lobkovicovy a Slavatovy

nezabránily ústupu Rudolfovu.

Poslední msíce roku 1609 byly vyplnny zi-

zováním nové církve eské, jež potvrzena byla ma-
jestátem. I tu innost Budovcova byla veliká a vy-

nikající;^^) nesnáze vznikly mezi bohoslovci luthe-

ránskými a bratrskými; jeho dstojností a klidem

byly petrženy spory. Nová konsisto se skládala

ze šesti knží lutheránských, tí bratí a tí len
university.29) Lutheráni a bratí, a úzce spojení,

zachovali své zvláštní obyeje, ády, vyznání, uží-

vali plné svobody co do vzdlání a zizování svých

knží. Spravedlnost tchto rozhodnutí pispla
k rozhodnutí více, než dlouhé porady: každá strana

zachovala své uení, pedsudky však zmizely; spo-

jenci sblíživše se výpotem, poznávali se a poali

Deais-Vau6ura, Konec samostatnosti feské, II. 04
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se ctít. Bratí, s poátku neústupní a ponékud svár-

liví, napíšt byli uspokojeni: na ústupky odpoví-

dali ústupky, upouštjíce od tch svých obad,
které budily pohoršení ostatního národa. Dležitá
opatení byla pedsevzata, aby se universita znova
povznesla, aby zvýšen byl její vliv nad školami niž-

šími, zvelebena studia, zvtšen poet studujících.

Bohužel defensoi jinými starostmi záhy byli

odvráceni od mírumilovných svých prací. ,,Kd3'ž

tedy ty všecky vci stavv pod obojí," praví Pavel

Skála ze Zhoe, ,,byly na tak dobré a bezpené míe
i ujištním náboženství jich postaveny, byla vbec
nadje pevná a neomylná, že žádný tak snadn se

o to nepokusí, aby to, co jsou obojí stavové krá-

lovství eského pod obojí i pod jednou spolen na
snmu obecném ... s svým zdravým rozmyslem
za právo ustanovili, i král jich jim toho všeho zna-

menit potvrdil, rušiti, zízením obecným pohrd-

nouti a tudy dstojnost královskou potupiti sml.
Však s tím se vším pece našly se osoby, kteréž je

stavy v té nadji náramn zmýlily, a to pede všemi

titíž, o nichž svrchu nejednou zmínka uinna jest,

totiž platní nástrojové jesuitští, "^o) — Katolíci

vskutku se nespokojili snášelivostí práv tak, jako

Rudolf nemohl oželet svých ztrát. Neuplynul ani

rok, a obzor již se zachmuoval novými mraky, a

Cechy byly uvrženy v nové zmatky, které tentokrát

vedly k neodvratné katastrof.
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Poznámky k hlav I.

*) Nezdar Truchsessv byl pedevším dílem Viléma
bavorského, který pi dvorech Pražském a Madridském ne-
nalezl tiOm žádné podpory a stží jen získal dvr ímský;
vyslancové si stžují, jak nesnadno jest ,,linout tmito tvr-

dými starci". Viz Bezolda, kterýž uveejnil velmi pozoru-
hodnou práci o politice Rudolfa IT.: K a i s e r Rudolf
II. und die heilige Liga. Mnichov 1889 str. I4-

2) I b i d e m str. 6.

^) SrovD. Stieve, Die Verhandlungen iiber
die Nachfolge K. Rudolf II. in den Jahren
1581— 1602, Mnichov 1879, velmi dležité pro politiku n-
meckou. Viz též velikou sbírku, Briefe und Akten
zurGesch. des dreissigjáhrigen Krieges.

*) Fellner, Mittheilungen des Instituts
íiiróster. Geschichtsforschung 1887 str. 296.

^) Chlumecký napsal nkolik \^borných kapitol

o stavu markrabství Moravského za této doby. Nemoha se

tu pouštt do podrobnosti, jako vbec v tchto posledních

kapitolách nebudu se dlouho zdržovat událostmi píliš zná-

mými. Panování Rudolfovo a poátek války ticetileté byly
asto vylíeny: chci jen v nkterých kusech pokusit se

o opravu pijatého mínní a ukázat, jakvj-pukla katastrofa,

která se událostmi pedchozími stala nevyhnutelnou.
•) Lituji velice, že musím, abych se neodchýlil cd

svého pedmtu, pejít tak zbžn úast Francie ve zmatcích
rakouských. Byla by to látka k veliké práci. Ancel by za-

sluhoval podobného díla, jako jest biografie Anquczova
o Bongarsovi, a prameny lehce by se shledaly ve sbírce Har-
layov v Bibliothéce národní. Jsme na poátku veliké doby
diplomacie francouzské: nadání a vlastenectví spolupracov-
ník Jindicha IV. není nijak menší, než spolupracovník
Richeliueových.

^) Bezold. str. 18.

•) Gindely na píklad zdá se mi píliš písným k Ri--

dolfovi; v skutenosti chyby byly na obou stranách. Srovn.
velmi pkné pojednáni Tomkovo, Rozepe mezi
Rudolfem a Matyášem v, as. Ces. M. 1856.



— 332 —

•) Jméno Žerotínovo bezdn tém pipomíná jméno
Palackého: totéž poctivé srdce, tentýž bystrý rozum, tatáž

snášelivost politická, nkdj ponkud prostomyslná, totéž

vlastenectví eské spojené s hlubokou oddaností k dynastii

a k Rakousku; rovnž tatáž víra. — Na štstí okolnosti

nejsou více tytéž, avšak kdo ví, zda s menším ponkud loy-

alismem a s vtší neopatrností veliký vlastenec eský naší

doby rovnž by nebyl lépe posloužil své vci?
^"j [Žerotín jsa hluboce dojat výitkou pana Jiíka

z Hodic, ,,že zle dlá, an dary boží v sob udušuje", sepsal

r. 1606 proslulou svou obranu, v níž se obšírn osprave-

dluje, pro se od nkolika let živji neúastní vcí veej-
ných. V apologii této Žerotín žix^ými barvami vyliuje ža-

lostný obraz doby Rudolfovy, bez bázn kára zloády, které

se vloudily do správy zemské, vytýká kehkosti a nedostatky
jednotlivých stav, špatné vlastnosti cis. Rudolfa II., žaluje

na tajné rady císaovy i eské, horlí proti cizincm, kteí
požívali pi dvoe nejvtšího vlivu, a koní tím, že se díve ne-

vnuje pracím pro zemi, dokud by nepoznal, že ,,Bh jinších

as píti nebo mne obzvláštn k napravování neádu nynj-
ších as vzbuzovati a povolávati ráí". Všecken spis ten pro-

dchnut jest vroucím duchem vlasteneckým a náboženským
i složen jest mistrovskou formou slohovou, ozdobenou všemi
okrasami klassického slohu enického, proež náleží k nej-

znamenitjším památkám literatury eské. Obranu pán
Žerotínovu otiskl poprvé Palacký v as. es. Musea 1834
str. 239—256, po druhé úplnji Brandl ve vydání spis Karla
staršího z Žerotína sv. 3. str. 6— 18. Samostatné vydání o-

patil prof. V. Markalous r. 1891.]

") Viz Chlumeckého str. 398.

^) Gindely praví: že toho asu, když vstoupil v akci

veejnou, byl již ,,na tle i duši docela sešlý, vyžilý a zpustlý,

nad to že byl nemálo marný, ješitný a veskrz nesamostatný".
Rybika v as. es. Musea 1880— 1881 odporuje

tomuto odsouzení ponkud sumárnímu. Od svého pestupu
k Jednot Petr Vok se polepšil velice, vedl život tém as-

keticKý, ítal horliv všeliké knihy nábožné, asto sob dával

posluhovat veeí Pán, obcoval mnoho a dvrn s knžími
bratrsKými, jmenovit s Matjem Cyrem. |0 stycích

tchto viz dopisy br. M. Cyra k panu Petru Vokovi z Rosen-
berka, uveejnné od A. Slavíka v pojednání ,,0 Jednot
bratrské v echách jihovýchodních".
V Táboe 1888 str. 53.—25. Petr Vok svou píze k Jednot
prokázal i svou poslední vlí. odkázav škole Rosenbcp-
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ské v Sobslavi 4000 kop miš. roních píjm z pan-
ství Novohradského a velkolepou knihovnu o 11.000 spis
s velkým potem rukopisv a inkunabuli. Snahy university

Pražské, aby škola Sobslavská penesena byla do Prahy,
zmaeny odporem ddice zboží Rosenberského pána Jana
Jiího ze Švamberka. Katastrofa blohorská záhubou rodu
Svamberského zahubila a zniila nadáni posledního Rosen-
berka: škola Sobslavská promnna v pivovar a drahocenná
knihovna pevezena r. 1647 ^^ Hradany, ale již po roce u-

loupena od Švédv a zavezena do Štokholmu. Ibidem str.

26.—33.] V pokoji nad svým stolkem míval vždy vyvšenou
hlavu umrlí a zídil také tovaryšstvo zvláštní, jehož zna-

kem byla zlatá hlavika umrlí ztíží 8 dukát, s nápisem:
..Memento moil" a ,,Cogita aeternitatem

!

" Pi všem jeho

zbožnost byla ponkud výstední a zmatená. Co do své o •

soby mohl si stžovat na chování císae Rudolfa a zvlášt
na jeho rádce; — první komorník jeho Filip Lang, jenž vy-
konával veliký vliv, byl pouhý šibal a vedle nho Jeronj^m
Makovský a Kašpar Rucký nebyli lepší. — Hnvem, du-
chem sektáským, nadjí, že vynikne, tím vším puzen byl
k Anhaltovi, jehož tajemník Hock nabyl velkého vlivu na
tohoto ducha fantastického a vrtkavého.

^^) Chlumecký str. 439.
") Anquez, B o n g a r s str. 147.

") P a v e 1 Skála I. str. 102— 103; Sláva ta
str. 164— 165.

**) Žaloby stav jsou shrnuty v apologiích již uvede-
ných. Hlavni fakta obsažena jsou v Peškov Geschichte
der Gegenreíormation in Bóhmen 1849.
Srovnej též Historii o tžkých protiven-
stvích církve eské, jejíž skladatel je bratr eský
Adam Hartmann, kazatel nkdy kaple Betlémské
(1618).

'^) ,,A když nejpednjší papeženci v království es-
kém, totiž Zbynk Berka arcibiskup Pražský, Melichar
Khlesl biskup Vídeský, Zdenk Albrecht z Lobkovic, nej-

vyšší kanclé, Jaroslav Borita z Martinic jinak Smcanslcý
(hamán pravý vrných kesan v národu eském), Jindich
Domináek z Písnice místokanclé, Jan Mencl sekretá,
spolu s jesuity, direktory svými, nemohli sob nieho pro-

vésti po vli a mínní svém nad vyššími stavy evangelic-

kými ani mandátem císaským ani soudem zemským ani

osobným nkterých z nich pi císai Rudolfovi obouzením;
tedy obrátili zlost a jízlivé protivenství na stav tetí, totiž
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HLAVA DRUHA.

Defenestrace pražská.

Leopold a žoldnéi pasovští. — Pád Rudolfv. — Vláda Ma-
tyášova; moc královská a stavové; tyi žádosti stav. —
Pokraování reakce katolické. — Volba Ferdinanda II.

— Znepokojení a rozhoeni strany protestantské; její ná-

elníci a zámry. — Snm roku 1618. Pevrat státní; defe-

nestrace.

Poslední události zasadily nejtžší ránu rozumu
Rudolfovu. Tento ubohý král, jenž již po léta byl

trápen temnými pízraky a který se zavíral v svém
paláci, vyhýbaje se obadm veejným, odmítaje sly-

šení, nyní vidl nkolikrát svou sí osazenou houfy

ozbrojenými; on, jenž nejmenším nezdarem bý^'al

uvrho\ án v tupou ztrnulost nebo napadán zuivými
zách\aty, nebyl pánem než jediného království,

kteréž uniklo ctižádostivému jeho bratru. Nko-
likrát za této krise byl zachvácen svou nemocí, a

z každého nového návalu rozum jeho vycházel mén
jasný a vle jeho mén pevná. Z neúplných našich

zpráv o této dob nelze soudit bezpen, kdy v tomto

ase, od poátku boue až do své smrti, svdom se

chápal vedení svých vci, a pokud zodpovdnost
písluší jeho rozumu nebo pokud omluvy zasluhuje

jeho šílenství. V tchto chvílích šílení probíhal zá-

mkem; v noci zcela nahý s meem v ruce vydával ev:
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slyšáno, jak se rozzuil, že se jeho bicho obrátilo

do zadu a hbet do pedu; konen hledal útchy
v opilství: pílišným požíváním nápoj r>xhle se

seslabil pokažený organism, a císa byl neodvratn
vydán všelikým nápadm blouznivé své obrazo-

tvornosti.

V tchto temných chvílích vynikala jediná

upomínka, jediný hnv: nevzdával se moci, která mu
byla vytržena, v svém srdci zachovával nesmiitelné

záští proti pvodcm své zkázy, pedevším proti

^latyášovi. Ale nemén se hnval na protestanty

eské, ponkud z nábožnosti, hlavn však proto, že

obmezením jeho moci odali mu prostedky, aby
se mohl pomstít a svému bratru vyrvat ztracené

své zem. Protože jeho soudnost byla tém docela

zniena, byl V3^dán svým vášnivým citm na pospas;

pál si spíše neštstí svých nepátel, nežli úspchu
vlastní své vci a bez rozpak by byl obtoval
obecné prospchy náboženství, aby se mohl tšit

ze zkázy svých nepátel. Za takých okolností byl

vhodnou koistí nejhorších dobrodruh.
Z muž, kteí až do poslední chvíle naléhah na

císae, aby nepodpisoval majestát, nejzarputilejší

a nejprudší byl arcikníže Leopold. Tento ješt velice

mladý princ obran církve pinášel horlivost velice

pekotnou a prudkost nepokojnou. Byv jmenován
biskupem pasovským a štrassburským díve, než

dosáhl vysvcení, necítil se povolaným k stavu knž-
"skému, a nepokojná jeho ctižádost nelekala se po-

horšení, aby se mohl vrátit životu svtskému. Jako
jeho bratr Ferdinand štýrský, i on byl vychován

v ideách obmezené zbožnosti, ale kdežto fanatism

staršího jeho bratra byl do jisté míry zdržován obe-

zelostí, jakou ukládala mu situace, mladší bratr,

ponvadž svým rodem byl vzdálen trnu, rozdmy-
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choval rznice a zaplétal události, z pesvení a po-

vahy práv tak, jako z výpotu. Myslil o sob, že

je schopen stát v ele státu, protože byl nespokojen

podízeným svým postavením, a cítil se zpsobilým
k nejvtším podnikm, protože nevidl jejich nebez-

peí. Jen panovník šílený a rádcové nerozumní a

nezkušení, ale svým záštím zaslepeni mohli být sve-

deni tímto boulivcem, aby se stali jeho spoleníky.

Jeho plán byl velmi jednoduchý. Celé Nmecko
se ozývalo \avou válenou, všudy katolíci a pro-

testante stáli ve zbrani, jsouce hotovi udeit na
sebe pro ddictví Klevské a Júlišské, a kdyby Jin-

dich IV. nebyl zavraždn, válka ticetiletá by byla

vypukla již tehdáž. Leopold za všeobecného hnutí

a zmatku zamýšlel sebrat potichu vojsko, pronik-

nout nenadále do Cech a zpsobit tu odvoláni ma-
jestátu a obnovení moci královské; posílen prvními

úspchy doufal, že vypudí Matyáše, a že odmnou
za jeho služby Rudolf ustanoví ho svým nástupcem

Plány nejpodivnjší se vydaí nkdy, a odváž-

nost Leopoldova málem by se byla potkala s vý-

sledkem. Prese všecky zprávy z rzných stran do-

cházející a prese všecky výstrahy Petra Voka z Ro-
senbcrka, který z pe\*ného svého msta Tebon
ohlašoval sbírání se vojska v Pasov a pedvídal pravý
jeho cíl, stavové eští setrvávali v domnlé bezpe-
nosti. Když Leopold v ele dvanácti tisíc žoldné
pekroil hranici (v lednu 1611), nebylo uinno žád-

ného opatení obranného; píliš pozd byla naírena
hotovost zemská, vojáci se scházeli velice pomalu,

nkolik set novák, kteí byli pohotov, bez kázn,
bez dstojník, bez znalosti umní váleného, tém
bez zbran, ani hodinu by nebyli odolali vojsku

zkušenému. Vdcové nedvovali svým vojm,
v jejich adách bylo mnoho nespokojenc, kteí by
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se rozptýlili pi první rané a pešli k nepíteli. N-
kterými osamlými skutky hrdinskými nebyl vnuk
nut cit povinnosti lidu, jehož odvaha a vlastenectví

dávno byly již vysíleny. Budjovice, Tábor ote-

vely své brány na první vyzváni. Znenáhla pi-
bývalo pívrženc stran arciknížete. Páni kato-

lití, kteí se s poátku protivili pepadu nerozváž-

nému a úskonému, jsouce zmateni zprávami z již-

ních konin království, spokojovali se postavením
vykávacím, a jejich lhostejnost nebyla mén osudná,

nežli zejmá zrada Berk, Martinicv a Slavat. Po
nešastné šarvátce ást msta Pražského na levém
behu Vltavy byla osazena od rot Leopoldových a

zloinnou smlouvou vydán jim hrad královský.

Pední náelníci stav byli nepítomni neb uvznni,
takže se vedení snmu dostalo do rukou pletichá
nehodných. Arcikníže, jemuž s úspchy pibývalo
smlosti, svlekl roucho církevTií a úedn se ujal ve-

litelství nad vojskem nájezdným. Spi klenci, svrh-

nuvše škraboška, žádali za zrušení majestátu a

ukládali o zavraždní pedních pán protestantských.

V poslední chvíli, kdy vše záleželo na rychlém

výkonu, Rudolf upadl v obvyklou váhavost; nedo-

stávalo se mu zmužilosti, aby vykonal zloin, jejž

schválil. Hrozil Starému mstu stelbou z dl, ale

zatím vyjednával se stavy. Již tehdáž ztracena byla

všeliká nadje v úspch. Moci katolické, jichž se

vdcové netázali ani o radu, ani nedali jim zpráv, od-

píraly svou pomoc i neschvalovaly podnik. Nkolik
tisíc loupežník nezdrží na dlouho obyvatelstvo n-
kolika milion. Obyvatelé byli rozhoeni pleny a

ukrutnostmi žoldném; Praha byla v plném odboji;

lid maje mnichy v podezení, že jsou tajnými po-

mocníky Leopoldovými, vrhl se na kostely, boil

obrazy, pepadal kláštery, trýznil nebo vraždil e-
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holníky; na venkov probíhaly houfy potulné, které

vraždily vojáky osamlé, zachycovaly posly a zají-

maly dovozy. Nebezpení to spojenci pro šlechtu,

tito sedláci zoufalí, kteí se svými pány zacházeli

práv tak, jako s cizinci I Cesty bjdy tak nejisté, že

se nikdo neodvažoval vyjít z msta, zloiny agrární

se množily a zdálo se, že hrozí všeobecné povstání.

Leopold své postavení pokládal za velmi nebezpené
prosted vzpoury, a dne ii. bezna jeho vojsko

opustilo Malou Stranu i dalo se na ústup skrze jižní

echy, jsouc pronásledováno od vojska stavovského.

Vítzové neodpustili Rudolfovi jeho úskonost: císa

pozbyl posledních svých pívrženc, a nyní konen
Matyáš ode všech stran byl volán do zem.

Pepad Leopoldv vzbudil nejvtší pohnutí

v celém Nmecku; zvlášt veliká úzkost byla v ze-

mích rakouských a uherských, o nž bželo zárove.

Proto se všech stran odpovdno hned na zoufalý

kik echv, a Matyáš rychle sebral vojsko, aby vy-

pudil nájezdníky z Prahy. Díve než pitáhl, msto
bylo sice již zachránno, ale zpráva o jeho pípravách

a píchodu uspíšila ústup žoldné. Vdnost, na-

dje v pána rozumnjšího, poteba ochránce, který

by zdržel hrozící bezvládí, lehce potlaily poslední

rozpaky nkterých snmo\'ník. Nikdo se neujímal

Rudolfa, protestante byli rozhoeni, a katolíci

snadno pesvdeni od v^^lance španlského: opustili

pána, který poškozoval je bez prospchu, nechtíce

pošetilým vzdorem odcizit sob panovníka píštího.

Císa nechtl se vzát moci, odpíral až do poslední

chvíle: i když podepsal své odeknutí (ii. srpna

1611), myšlenka pomsty ovládala jeho šílenství, a

nejpodivnjší zámry se rodily v jeho mysli. Ale

smrt již dotkla se ho; dávno trpl vodnatelností,

když se dosta\nl zánt, zemel dne 20. ledna 1612 a
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tiše jest pochován v hrobce, kdež odpoívali již Fer-

dinand I. a MaximilJan II.; od té doby žádný král

eský nebyl pohben v Praze.

,,Ze pak tak letitému a tolik mnoho let v císa-

ském a královském dstojenství dosti platn trvají-

címu potentatu nebyl žádný zjevný poheb a pompa
slavná jako otci a ddu jeho uinn a držán, to bylo

nejvíce v cest, že jest stavm evangelickým jak

v íši, tak ovšem i v královstvích i zemích svých

pílišn folkoval a proti vší vli papežov a jesuitské

ten slavný a vn pochvaly hodný majestát na svo-

bodné náboženství jich provozování jim dáti sml.
S tím však se vším pece jest dosti vzácn a ozdobn
v stálé a neumírající pamti všechnch pobožných
srdcí pochován, a duše jeho do rukou a do slávy vy-

kupitele svého se dostala. "i)

Jak neuviteln rychle se tvoí povstil Mínní
Skálovo vskutku není osamlé; ve vypravování vt-
šiny djepisc protestantských Rudolf se stává

obráncem atém muedlníkem za svobodu svdomí:
neštstí a utrpení ubohého šílence zastírají památku
jeho chyb; náchj^lnost, jakou vždv osvdoval Praze,

a slabost, kterou posléze za jeho vlády ochromeno
bylo všeliké úsilí strany reakcionáské, zastiují

upomínku na úmysly pronásledov ací. Všeliká ne-

jistota, všeliké úzkosti ustoupily nadšení zpsobe-
nému majestátem. Potom následují dni hrozné,

válka obanská, potupa a nájezd, nelítostná restau-

race katolická a s povzdechem vždy trpím se vzpo-

míná na dobu pomrného klidu a mírného štstí. Již

za boulivého rokování roku 1609 snm jevil pravý

soucit s tímto panovníkem, k nmuž byl pipoután

službami prokázanými a vrností osvdenou; vášn
i nejvíce rozpoutané se zastavily ped trnem, v ha-

nopisech osoba králova ušetena, a když Budovec
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odlišoval panovníka od škdných íanatiKv a na n
uvaloval všecku zodpovdnost za jeho zatvrzelost,

zdrželivost eníkova byla upímná i politická. Ba
i výpravu Leopoldovu obrazotvornost lidu vykládala

v prospch králvl Chtl prý odevzdáním svého

ddictví mladému arciknížeti vzdálit od trnu ne-

pítele zem eské Ferdinanda; nevdk Cech dotekl

se prý srdce jeho: ,,Praho, nevdná Praho, já

jsem tebe slavnou uinil, ale ty n}Tií vyháníš mne,
dobrodince svého. Pomsta boží pijdi ž na t a prokletí

pipadniž na t i na celou eskou zemil" Svdkové
prý slyšeli tato slova, a kroniká exilia,^) zastižený

touto kletbou, smutn oznamuje jejich znní.

Historie, zavrhuje-li povst, nesmí však ochotn
vit všem obžalobám, jimiž Rudolf byl zahrnován:

podivínský a vilný šílenec nebyl by se nikdy tak

dlouho udržel na trn za situace tak spletité a pi
tak zuivých snahách ctižádostivých. Po první dob,
která byla estná a mnohdy i stkvla, Rudolf
i v druhé ásti své vlády, a již býval napadán ší-

lenstvím, nkolikrát projevil rozum dslednjší a

vli opravdovjší, než se myslí obyejn. Z chyb
spáchaných nkteré byly tém nevyhnutelné a

mnohé svj pvod mly v spravedlivém hnvu, jejž

vzbudila v nm hanebná zpronevra jeho bratra. Na
své veliké neštstí byl ovládán neprovednými sna-

hami ctižádostivými i stal se obtí nevyléitelného

odporu svého ducha a své povahy. V jeho nestálém

myšlení zraila se jednota nebo — lépe eeno —
zápas obou kmen, s nimiž byl spíznn, a dvou dob
historických, jimž náležel. Tradice španlské a n-
mecké zápasily o jeho duši. A byl katolík horlivý,

zddil pece po svém otci vedle netenosti fysické

a mravní jistou pirozenou mírnost, která se protivila

krajním prostedkm, bez nichž nebylo možná po-
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tlait kacíství. Ideje politické a náboženské, v kte-

rých byl vychován, zapovídaly mu všeliký upímný
smír s revolucí, který po stránce hmotné vedl by
ke zkáze moci panovnické a po stránce dogmatické
k úplné roztržce s ímem; ale jeho tuhý fanatism

se lekal písných prostedk; sám neb}'! tak krutý

jako jeho strana. Touto dvojakostí ideíí a cit vy-

svtlují se jeh() náhlé obraty , stídavá písnost,

ústupky hned odvolá/ané a rovnž jeho únava a

jeho hluboký zármutek. Ml pesvdení a zámry
Ferdinanda II., ale i odevzdanou a lhostejnou sná-

šelivost Maximiliana II. Jeho šílenství, jedno z nej-

tragitjších v djinách, nezdá se nám takto jen

ddiným osudem, ale jakýmsi odíkáním duše ob-

tížené petžkými závazky a zmítané povinnostmi

sob odporujícími. Toto šílenství bylo snad to, co

bylo lepšího v nm, a ono jediné zajisté umožuje
nám pochopit povst, která vychvaluje jeho dobré

srdce a bystrý rozum

Nikdo nebyl lepším obhájcem vci Rudolfovy

u potomstva než jeho soupe a nástupce; dokázal

i nejpedpojatjším, že nesnáze, jichž se dovoláváno

proti pedešlému králi, nebyly jím zpsobeny, a že

Matyáš neml nijakého práva obviovat nkoho ze

slabosti a nedbalosti.

Nadšení, s jakým nový panovník pijat byl

v Cechách, nepekalo ani korunování: nepátelské

strany stejn zuiv stály proti sob; ani katolíci ne-

zapomínali na své zámry, ani protestante na své

stížnosti a nadje. Stavové si vedli pánovit: í
zásluhou se dostalo uchvatiteli koruny? Jak projeví
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jim svou vdnost a kdyby si i usmyslil nedbat jejicb

žádostí, kde najde podporu? Uhri, Rakušané, Mo-

ravané, Cechové, Slezané, všickni elili k témuž cíli,

chtj íce na místo moci panovnické zavést republiku

oligarchickou, a Matyáš nebyl muž, který by v sob
nalezl síly, kterých marn hledal u jiných.

V dob svého korunování za krále eského byl

u vku padesáti ty let, to jest dožil se stán, kdy

u vtšiny lidí zje\Ti ubývá inných schopností, a

ty u nho nebyly nikdy vynikající. Tento panovník,

který svou ctižádostí zpsobil tolik tragických pí-

hod a jehož život byl tak pohnutý, v skutenosti

byl liknavec a bázlivec, a v posledních letech nemocí

tžkou a více ješt dojmj' duševními \^yerpána byla

jeho síla a otupena jeho innost. Jednou z hlavních

jeho. stížností proti Rudolfovi bylo, že se tento

stále protivil jeho satku; zbavivše konen svého

bratra, prese všecky výstrahy biskupa Khle?la,

který pozornost jeho hledl obrátit k vcem dle
žitjším, staral se pedevším o to, aby si zídil život

píjemný a milý. Ped koncem r. 1611 pojal za man-
želku Annu, I dceru svého strýce Ferdinanda ty-

rolského, ženu ducha nehybného a omezeného:

vedli dm stkvly, poádali slavnosti; Anna milovala

dlouhé hostiny, Matyáš hudbu a zábavu; i oni sdíleli

zálibu svého pedchdce pro díla umlecká, a z d-
dictví Rudolfova vážili si velice velkolepých jehj

sbírek. Vci státní odkládali, a o blaho obecné se

nestarali více, nežli ten, jejž pipravovali o trn.

Úloha panovník b)la ovšem nevdná. Vkol
nich stály strany rozpoutané, stavové íhali na první

píležitost, aby odali králi jeho poslední a nepatrná

práva. A jaké byly prostedky král? Nebylo
vojska, správa ješt poátená a nepoádná, statky

zastavené; jedinými dchody byly pomoci penžité,
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velice skrovn <^volované od snm. Matyáš byl

zvolen za císae nmeckého: poslední to ironie

osudu, který svou pízní jej zahrnoval jen proto,

aby dokázal mu, jak jest lichá. íše byla rozdlena
na dva tábory nepátelské, a žádná z obou stran

se nestarala píliš o Matyáše.

Hlavním rozdílem me Matyášem a jeho bra-

írera bylu, že si tento liboval v samot, onen pak rád

se ukazoval svtu a v soukromém jednání obratn
užíval svdného pvabu, zddného po Maximilia-

novi, a vážnosti, které moc královská požívala dosud

po tolika porážkách. Ostatn byl jen poslušným vy-

konavatelem vle biskupa Khlesla, pro njž zídil

místo editele tajné rady, a jenž pod tímto skrovným
názvem vykonával všecku moc prvního ministra.

Politika biskupova nebyla píliš šastna. V RíŠi

obmýšlel zaujmout úkol prostedníka, teba nechtl
v niem ustoupit od prospch katolických. Bez-

vládí bylo úplné, a knížata protestantští tvoili

pravý stát v státu. Khle--1 chtl sblížit protivníky a

pekazit kurfitm jejich zámry tím, že by sdružil

je kol nejvyššího jejich náelníka k obecné válce

proti Turkm. Myšlenka byla svdná, ale nebyla

ani nová, ani provedná. Stoupenci kurfita falc-

kého nedocházeli na snmy více než díve; knížata

katolití se dostavovali nkdy ke sjezdm, které svo-

lával císa, ba odhlasovali i pomoci penžité; touto

ochotou uspokojeno bylo lacino jejich svdomí, pro-

tože bern svolené nebyly odvádny. innost Khles-

lova mla však jeden úinek, a ne ten, jehož biskup

oekával: Španlé a jejich spojenci mli v podezení
jeho tácky a div že nevinili ho ze zrady a odpad-
lictví. Obyejná nevážnost moci císaské, možno-li,

vzrostla ješt. Knížata sbírali vojska, poínali války,

zjednávali mír, netážíce se Matyáše, ani neoznamu-
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jíce mu toho. Nezdar byl tak kiklavý, neschopnost

Khleslova tak zjevná, že v okolí králov poali u-

kládat o pád prvního ministra; kolem arciknížete

Maximiliana se skupila strana rázná, která praco-

vala proti biskupovi a po pípad i proti jeho pánu;

hnutí podobné odboji, kterým se oba povznesli

k moci. Strana ta mla svého kandidáta Ferdi-

nanda štýrského, a již roku 1614 zahájila s dvorem
španlským jednání, které skonilo zvolením Fer-

dinanda v íši a kížovou výpravou proti orotes-

tantm.
Khlesl se pokoušel o smír v Nmecku mén

z pesvdení, nežli z poteby, že nemohl jednat ji-

nak. V zemích ddiných chopil se zpsobu jedno-

duššího a odvážnjšího a hned se dal do práce, aby

povznes] moc královskou: událostmi zajisté se

ukázalo, jak oprávnna byla ned/ra Cech, že Ma-
tyáš žádostem jejich ješt mén jest naklonn, než

jeho bratr. A jak by bylo jinak? Psobily tu píliš

dávné tradice a píliš mocné poteby situace.

Pro Khlesla bylo to spíše otázkou cti nežli sv-
domí: tak jediné mohl ospravedlnit pedešlé své

chování. Jen že podnik byl nebezpený: nestály

proti nmu jen snmy jednotlivých zemí oslabené

a svým osamocením zastrašené, ale dva spolky úzce

slouené. Jednak trvala dále konfederace Raku-
šanv, Uhrv a Moravan, jednak Cechové v dob,
kdy dosáhli majestátu roku 1609, vešli se Slezany

v jednotu, kterou se zavazovali ke vzájemné pomoci

proti každému, kdo by porušoval jejich práva. Ob
jednoty hledly se sblížit: idea konfederace rakouské

takto se zrozovala znova v podob feudální. Krá-

lovská moc, jež nedovedla odpírat požadavkm sn-
mv osamlých, neobstála by ped koal id stálou,

jež by byla nepekroitelnou hrází i nejslabším jejím

Dois-Vanura. Konec samostatnosti i«ské. II. 3^
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úchvatným choutkám. Kdyby se jednota rzných
zemí utvrdila vedením stav, zaniknutí katolicismu
by bylo již jen otázkou asu, a rodu Habsburskému
by se dostalo osudu katolicismu, protože byl píliš

úasten, aby upímné narovnání bylo možné mezi
ním a evangelíky.

Prvním úkolem Khleslovým bylo zabránit to-

muto sdružení sil nepátelských, a sluší právem uznat,

že se snažil o to svdomit. Cechové byli nejurput-

njší ze všech protivník ministrových. Álatyáš

nikdy neml v zemi mnoho pívržencv a za krále

byl pijat jen z nevyhnutelné poteby; dávno již se

bouili velmi etní protivníci Habsburk v šlecht,

a rozilení posledních zápas se neutišilo ješt, po-

nvadž katolíci tu byli, ne-li nejnebezpenjší, aspo
vyzývavjší nežli kde jinde. Pi svém zvolení za

krále Matyáš se zavázal šetit všech svobod zem-
ských, spolu i majestátu; ale vedle toho Cechové
pedložili mu tyi nové žádosti : aby mli právo ko-

nat sjezdy krajské bez zvláštního povolení králov-

ského, aby mohli sbírat vojsko k obran, kdykoli by
uznali toho potebu, aby Matyáš stvrdil konfederaci

mezi stavy eskými a slezskými zavenou ped vy-

dáním majestátu od císae Rudolfa a schválil po-

dobnou smlouvu, kterou chtli uinit s druhými ze-

mmi koruny eské a se stavy uherskými a rakous-

kými; o nco pozdji žádali ješt, aby obno\l a po-

tvrdil tak zvané ddiné jednoty, uinné nkdy od

krále Jiího s knížaty sousedními, zvlášt s kurfitem
saským. — Nepodivíme se tomu, že si Matyáš ne-

chtl za takov^ou cenu zakoupit korunu, jakkoli laná
byla jeho ctižádost a akoli Rudolf nebyl ješt do-

cela osamocený. Potlaení sjezd krajských bylo

snad nejopravdivjším úspchem Ferdinanda I., a

od té doby panovníci, jakkoli prožili mnoho chvil
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trapných, nikdy nesvolili k ádnému jejich obnovení;

tyto sjezdy krajské, kde by se opposice byla orga-

nisovala, pipravovala své programy a inné pro-

stedky, byly by moci královské odaly poslední

zbran obranné proti snmm. Svolením, aby sta-

vové mohli sbírat vojsko, moc panovnická schva-

lovalo, dále právo odboje a zárove vj dávala v jejich

ruce moc výkonnou. Posléze konfederace jednotli-

vých zemí upoutávala na vždy budoucnost a potla-

ovala všelikou nadji v obnovu moci panovnické.

Za tchto okolností byl tém zbytený poslední

požadavek Cechiu', aby pod zakrytou formou mohli

z knížat sousedních, zvlášt saských, init rukojmí

svých svobod, a dovoloval nespokojencm domáhat
se prostednictví cizího proti vlastnímu králi. Na
teba pomoci cizí proti moci panovnické jen podle

jména trvající a tak pokleslé, že nepomyslila ani

pustit se do boje beznadjnéhol
Khlesl tentokráte upokojil snm neuritými

sliby, a podrobné rokování bj^lo odloženo ku pí-
štímu snmování. Také on myslil, že as jest nejlepší

léka, a vskutku jeho postavení bylo lepší. Kd5'ž

se znova jednalo o vci, Matyáš nebyl již kandidátem,

ale panovníkem, a každý prostedek radikální na-

býval rázu revoluního a lekal bázlivce; pozdji
Rudolf byl mrtev, a jednotliví princové rodu Habs-
burského úedn uznali Matj^áše za svého náelníka;
Khlesl obehrav stavy, chlubil se tím, zvelioval bvé

vítzství a zneužil ho.

Žádné vážnjší zmny nebylo uinno ve správ
zemské, a pední úady jako díve byly skoro vý-

lun osazeny osobami, které posledních událostí

nejvíce byly súa=tnny a velmi neoblíbeny. Jediný
protestant, hrab J indiích Matyáš Thurn, dostal se

do tajné rady, ale jeho úad purkrabský na Karl-

.35*
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štein byl jen tunou sinekurou; Lobkovic a Mar-
tinic zachovali svá místa, Slavata došel povýšení.

Správa byla oživena týmž duchem, jako ped zm-
nou vlády; jestliže listiny slavné nebyly zejm po-

rušovány a jestliže první ministr, pokud možná,
hledl šetit písmene zákona, nebylo teba velké

pedvídavosti, aby se poznal cíl, kam smoval na

své dráze. Zvlášt dv opatení byla význaná:
pedn naízení jeho, aby se lenm nejvyššího

soudu dostalo názvu rad královských; prostá zmna
názvu, jíž tžko bylo odpírat; vru pýše mnohého
soudce bylo snad tajn zalichoceno, a vzrostla tím

jeho píchylnost ku pano\'níku. — Pronikneme-li

však k jádru vci, v tomto naízení neútoném shle-

dáme úmysl sledovaný nkdy od Ferdinanda I. a

zanedbaný od jeho nástupc, totiž aby úedníci zem-

ští, strážci to zízení zemského a zástupci stav, byli

pemnni v úedníky královské. Ferdinand II. a

jeho nástupci budou jen pokraovat na dráze,

kterou Khlesl jim vyznail takto, aby v provincii

monarchie neobmezené promnili království, jehož

samospráva prese všecky ústrky až dosud byla jasn
vyslovena.

Druhý prostedek byl smlejší. Roku 1612 Ma-
tyáš opustiv Prahu usadil se ve Vídni. Cechové byli

velice popuzeni penesením archivv a úad do

Vídn; nebželo pouze o pouhé pesídlení knížecí,

ale o zmnu hlavního msta. Nejv37Šší kanclé, jenž

musil vždy být na blízku krále, usadil se ve Vídni,

a království eské, které po v íce než tvrt století bylo

sídlem správy ústední, stalo se již jen zemi poddanou,

jejíž osudy závisely na ministrech cizích a jí nepí-

znivých. Granvella rakouský, jakmile se

jednou vytrhl z bezprostedního dozoru stav es-
kých, postoupil dále: všeliká slabost a nedbalost
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stav eských picházela mu vhod: pokoušel se, aby

se králi dostalo práva jmenovat ze své plné moci

leny nejvyšší rady, obmezoval pravomoc nejvyššího

soudu, a potichu zavádl zásadu odvolávat se ke

králi; smlouva o konfederaci Cech s Moravany
nebyla úedn potvrzena pes výslo\Tié závazky Ma-
tyášovy, a když na naléhání Moravan dvr ji po-

tvrdil konen, poznalo se, že nkolik pedních lán-

k bylo promnno a že prvotní znní bylo porušeno

tak, aby jí byla dána povaha prozatímní a odvola-

telná. Konfederace Cech se Slezany byla potvrzena;

ale o druhých tyech láncích snmem podaných

nedocházelo žádného rozhodnutí; Matyáš odroil

svou odpov ku píštímu snmu, ale tento snm,
a se ho Cechové neustále dovolávali, nebyl poade
svoláván. Khlesl radji se vzdával pomocí penži-

tých, než by slyšel stížnosti stav

Politika Khleslova, ilejší v Cechách než v N-
mecku a na oko šastnjší, vedla nevyhnuteln ke

srážce. Stavové nejmírnjší pozbývali trphv'.sti,

a smutné pedtuchy svíraly muže nejmén pessi-

mistické. Žerotín pedvídaje no\é boje vyzýval

své pátele k vytrvalosti; ,,já sám," pravil,
,
.odhod-

lán jsem umíti spíše nežli žíti ve vlasti zotroené."^)

Bh tžce vložil na nás svou ruku, psal dále, snad
nalezneme lék, abychom se zbavili pílišného zla. —
Ale poídku bylo takových projevv odhodlaných;

Žerotín neml více dvry svých let pedešlých;

zoškliviv si zarputilý odpor, pozbýval mysli pro tvT-

došíjnost, která maila všeliké vítzství protestant-

Když neúnavný Duplessis-Momay žádal ho za po-

moc: ,,Jsme tém v témž postavení jako za Ru-
dolfa . . ., proto nemžeme vám pomoci, ponvadž
musíme sami sebe chrániti."
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Jako kdyby nebylo dosti zmatk vnitních,

hrozila ješt válka s Portou. ,Jsme ohroženi válkou"
pí^e dále Zerotín, „válkou, které se bojíme, takže

neústupnost, s kterou poslední císa chtl ji vésti,

dlužno pokládati za hlavní píinu jeho pádu. Král
žádá ^i války s Turky ku povznesení své vážnosti

a ministi radí k ní z touhy po prospchu soukro-

mém." Khlesl a Liechtenstein, kteí za této doby
požÍAali velké pízn Matyášovy, zamýšleli vskutku
ujmout se opt velikého zámru Rudolfova; chtliTur-
km odnít Sedmihradsko pomocí penžitou, získanou

cd Španl, papeže a kurfit; vábila je nejen sláva

rozšíit hranici íše, ale zvlášt píležitost utvoit
vojsko, které jsouc nebezpenjší nepátelm vnit-

ním nežli vnjším, utišilo by všecky nespokojence.

Jest vždy snadno nalézat rozsáhlé plány, však roz-

vaha jen tvoí státníky, ne obrazotvornost; rádcové

Matyášovi nenalezli spojenc, v které doufali: plán

nebyl vasný a jeho pvodce neml povst svatosti.

Khlesl chtl provést svou a bj^v odmítnut v ci-

zin hledl potebných prostedkii dosáhnout od
stav; bylo by zajímavo, aby tito platili na vojáky

sebrané proti nim. Ostatn záminky, pro které

dosud bylo otáleno se svoláním snmu eského, ze-

všednly konen, a den rozhodný, ím více zdr-

žován, tím se stával jen hrozivjším. Svolán byl

tudíž snm eský na msíc leden roku 1614, ale po-

nvadž mor zuil v Praze, sešel se v Budjovi-
cích. Obyvatelstvo toho msta bylo katolické, a

stavové osamocení snad nebudou tak smlí. Jejich

vdcové uvažovali, jak by se zachovali: Budjovice
zdály se jim jakousi pastí; až dostanou je tam, pinutí

je, aby se vydali na milost, a pimjí je, aby za ddice
koruny uznali arciknížete Leopolda, hrdinu výpravy
roku 1611. Vydali se tam pece: neodváží se toho,
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domnívali se o králi a jeho rídci; ale obavami

tmi jen se rozhoovali, a neobratnost Matyášova

dohánla je k nejhoršímu. Císa pivedl s sebou ge-

nerála Buquoye, který všeobecn byl vyhlašován

za vdce krizové výpravy proti kacím: jesuité

budjovití na poest generálovu poádali slavnosti,

pedstavení dramatická, kde s jasností sice chvály

hodnou, ale neopatrnou vykládali, co oekávají od

nho. Proto když král žádal stav eských, aby svo-

lili penžitou pomoc na válku proti Turkm, tito

odmítli krátce: nedají halíe, pokud jejich žádosti ne-

budou vyízeny. Však upustivše ponkud od své

tuhosti, svolili nco penz, když Matyáš slíbil, že

na poátlcu píštího roku svolá snm generální, kde

se shromáždí zástupcové jednotlivých jeho zemí a

kde konen bude rozhodnuto o tyech žádostech. —
V jakém smyslu? O tom nebylo možno pochybovat

.

vzhledem ku pípravám stav. Zídili výbor o-

branný, který ml zasedat v Praze, a kdyby bylo

teba, sebrat vojsko. Výstraha byla výslovná. Oba
pední náelníci oligarchie, Linhart Colona z Felzu

a Jindich Matyáš z Thurnu, podali císai spis,

kter^' byltém ^?ypovdní války a za jehož loyálními

protestacemi špatn se skrývala smlost: jest holou

pošetilostí, pra\áli, namáhat se tolik pro Sedmi-

hradsko, jež je píliš vzdáleno, aby na dlouho mohlo
být zachováno, a vše je ztraceno pro toho, kdo se

oddálí ,,od milého otce" Dunaje hloubji do Uher;

lépe jest trvat v pokoji, nežli sbírat vojsko; není ješt
zapomenuto výpravy žoldné ])asov.-kých, a vše-

liké dobrodružné tažení mže lehce Matyáše pipra-

vit o všecky ti koruny.

Bylo by nesprávné domnní, že moci králov-

ské i po tolika nezdarech nezbývalo jiného vyhnuti,

než bez odporu pijmout výminky smlouvy obtížné.
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Moc se nepekoná bez nadje v odvetu, leda nahra-

dí-li se mocí jinou, a když nové zízení obyvatelm
podává dostatené záruky bezpenosti a blahobytu;

však stavové nepoužili ani svého vítzství, ásten
proto, že nevili dnm píštím, a že boj podnik-

nutý poutal jejich pozornost, nejvíce však proto,

že pomýšleli spíše na zvláštní své prospchy, nežli

na blaho veejné a mli více vášn nežli zpsobilosti

k vlád; zniili moc královskou, ale nenahradili jí,

a republika oligarchická, o jejíž založení se snažili,

nebyla než vítzstvím bezvládí. Tím zavinna byla

vrátkost jejich úspch. Jak lehce Ferdinand I.,

dosednuv na trn za okolností ne nepodobných
pítomnému stavu, zabezpeil moc panovnickou

a zídil svou vládu na základech tak pevných, že

jakkoli nedostatení byli nástupci jeho, ona se udr-

žela jaksi sama sebou.

Restaurace podobná nebyla nemožná: vyža-

dovala jen vlastností stejných, ne-li znamenitjších,

než byly Ferdinandovy; jestliže se o ni pokoušely

ruce neobratné, propadla ponižujícímu nezdaru a

ženouc stavy k nejhoršímu, nevyhnuteln uspíšila

katastrofu. Khlesl a jeho pomocníci, majíce m\'sl

živou a nadání jen prostední, nedovedli než popuzo-
vat své protivníky, kdežto jejich nejistotou a ne-

zkušeností byla oslabována a v nevážnost uvádna
moc. Nic nebylo podniknuto, aby byl opt zaveden
poádek a povznesen blahobyt tžce poškozený
dlouhými zmatky. Aby od šlechty odvrácen byl

stav mstský, spravedliv popuzený jejím chová-

ním na posledních snmích, bylo by postaovalo
trochu spravedlnosti a nkolika ústupk ve vci ná-

boženské; ale Khlesl byl neoblomný v této vci, a

idea snášelivosti v jeho oích byla velikým pohor-

šením. Lehce by bylo možná obdržet pomoc sed-
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lák proti jejich pánm: Hannewaldt, jeden z ta-

jemník Rudolfových, navrhoval již králi, aby se

chopil svého úkolu ochranného nad utištnými a
chudými. Liechtenstein doporuoval velice dtklivé
toto spojenství s obecným lidem; stavové nejsou

dosti bezpeni, poddaní rychle by uposlechli vyzváni

k odboji: bohužel plán pesahoval píliš prostrednost

Matyášovu. Ob strany nepátelské, oligarchická

a královská, obmezeností ducha a srdce závodily

spolu až do konce o nejvyšší prospchy vlasti.

Následky zpozdilé zpupnosti a neobratnosti

rádai se zjevily brzo. — Ód smrti Rudolfovy vše-

obecný stav se zhoršil ješt. Nebylo penz: kon
pocházeli hlady v stájích královských, emeni a sedla

byla spravována prova/.y jak u sedlák, pažata byla

rozedrána jako dti emeslník; na úvr brány po-

teby zámku, a kuchai se hádali na trhu o zeleninu,

kterou nechtli jim dát na dluh. O úvr tisíc tolani

bylo potebí dlouhého vj-jednávání; platilo se 30 až

40^/0 úrok; pohledávky koruny prodávány byly

s 90% škody. Vyslanci neodjíždli nemajíce penz,
a úedníkm královským nebylo vypláceno služné;

nikdo nechtl pijímat úad veejných, a ti, kdo
podržovali úady, nevyizovali vci nebo svým
jednáním hledli sob jen vydírání a krádeže. Nikdo
nevedl správu, ani nedohlížel na statky královské,

a lenové komory dvorské trávili svj stav vycház-

kami nebo hostinami: kancelá posílala do zemí roz-

kazy sob odporující. Královská rada byla samé ple-

tichy. Dv strany zápasily o dvru císaovu.

Khlesl, kterýž odpíral rozhodnutím násilným a

pál si pedevším, aby udržel svou moc, byl obvi-

ován ze zrady ode všech, kteí toužili po jeho ná-

stupnictví. Strana vždy ilejší kupila se kolem kní-

žete z Lierhtenšteina, velice prudkého a ctižádosti-
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vého; vasné jeho odpadnutí velice prosplo Maty-
ášovi; kníže zvelioval jeíít své zásluhy a domáhal
se odmny za n. Výstední katolíci podporovali ho
ze záští proti Khleslovi a svými piklemi pes ministra

elili pímo na krále; úzce jsouce spojeni s vyslan-

cem í^panlským, pomáhali na trn Ferdinandovi štýr-

skému, nutíce Matyáše, aby pojistil jeho volbu.

Biskup Vídeský, jsa v neshod s arciknížetem, pro-

tahoval vc, a vyhýbavé jeho rady se líbily jeho

pánu, jenž by byl se nerad odekl nejmenší ástky
své moci, tak tžce nabyté. Ba neostýchali se ani

líit thotenství Annino; dary ke ktu došly již, když
Idam byl odhalen. Soupeství Khleslovo s Lichten-

šteinem, jsouc podporováno zástupcem Filipa III.

Zuigou, bjdo veejn známo, a evangelíci doufali

pevn, že z nho nabudou nkterého prospchu.

Khlesl, nejsa dosti pe\'Tiý, byl aspo svéhlavý;

neupustil od své myšlenky podniknout výpravu
kížovou, a aby se vyhnul generálnímu snmu, na

nmž se podle slibu císaova pedevším mlo jednat

o tyech žádostech stav eských, svolal do L i n c e

sjezd, kterého se úastnili více mén ádn ustanovení

zástupci jednotlivých zemí habsburských. Byl to

jakýsi íšský snm rakouský nebo lépe eeno shro-

máždní vynikajících stavv. Od nezdailých po-

kus Ferdinanda I. tém bylo zapomenuto tchto

velikých sjezd spolených; ale prese všecken odpor

jednotlivc as vykonával své dílo, a mezi rznými
zemmi Habsburk se tvoily svazky prospchu a

náklonnosti. Pod jakou formou se stane jednota?

Bude-li to monarchie absolutistická ili konfederace

republik oligarchických? V zásad aspo nevzbu-

zovala odporu tak všeobecného; ba i Cechové, jejichž

^nahy separatistické byly vždy vroucí, neinili
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Žádné theoretické námitky proti tmto spoleným
úradám (v srpnu 1614).

Khlesl si vedl obratn v tchto tukách kabi-

netních, i byl by výborným taktikem parlamen-

. tamím. Návrhy byly uinny velmi dvtipn.
Pedložil stavm listiny, kterými nepopm byla

prokázána zrada knížete sedmihradského a ospra-

vedlnno zakroení rakouské. Doufal v pomoc
stav rakouských, v zakroení arciknížat a Zu^gy,
kteí b3'li pítomni rokování. Zástupci jsouce osa-

mocení a svých zemí vzdálení budou poddajnjší;

náelníci opposice se nedostavili. Biskup myslil, že

dosáhne rozhodnutí v zásad: shromáždní jednou

takto zavázané neodepe pomocí penžitých, jichž

pro nedostatek asu nebylo prý možná žádat na jed-

notlivých snmích. Tyto zajisté budou si stžovati,

ale pozd již; teba neradi uznají skutek hotový a

pro starost o výpravu proti mohamedánm nedo-

stane se jim potebného klidu myslí, aby se hádali

o ústavní oprávnnost takového postupu.

Khlesl poet inil bez svých host. Vdce op-

posice umírnné Žerotín vystihl jeho zámry, a po-

slové moravští pibyli s instrukcemi zcela pesnými.
Na všeliké návrhy odpovídali, že jejich pravomoc
jest obmezena; pišli prý jen vyslechnout a pijmout
zprávy, ale zakázáno jim njak se zavazovat, ježto

pouze snm má potebnou moc svolovat ku po-

mocem penžitým. Opatrného jejich píkladu ná-

sledovali zástupci druhých zemí; sjezd, od nhož bi-

skup tolik oekával, byl jen shromáždním bez man-
dátu. Poslové, a si výslo\Ti v-yhrazovali své hla-

sování, ostatn ministru ochotn projevili své smý-
šlení, a smýšlení to se protivilo docela nadjím, které

vzkládal na n. Uhi, jichž vlastenectví hledl vzbu-
dit, omlouvali knížete sedmihradského a Portu: ne-
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páli si nikterak války, zvlášt proto, že mli být

k ní pinuceni proti své vli; druzí stavové ne-

ústupn setrvávali pi svém smírném smý<^lení. Sjezd

se rozešel bez výsledku, a Khlesl byl konen nucen
svolat do Prahy snm generální, který psobil mu
tolik smrtelné úzkosti (v er\mu 1615).

Snm ten zavdal biskupovi píležitost k nena-

dálé odvet. Nikdy, vru, poznamenává zcela správ-

n Chlumecký, nenaskytla se oligarchii doba vhod-

njší, aby doplnila a upevnila své vítzství; zem
požívaly své plné samosprávy politické i národní;

nebylo žádné obmezující instituce centrální; v ele
správy stáli jen domácí stavové; nebylo žádného
cizího vojska v zemi; sídlem snm zstávala Praha,

,,krom níž není blaha". ^) — Nikdy snm ústavo-

dárný neml psobišt snadnjšího. A co podnikl ? —
Nic. I muži nejmén prozíraví cítili tehdáž kehkost
strany protestantské, která mla sice moc v svých

rukou, ale nedovedla jí užít. Od té doby Zerotín se

oddal úplné zdrželivosti, ustoupil ze života veej-

ného; poslední jeho nadje pišly na zmar: obracel

se stídav ke králi a ke stavm, však na obou stra-

nách vidl jen záští a malomoc.
Hlavním úelem snmu bylo v užší konfederaci

spojit jednotlivé zem Matyá.šoxy a v jednu obran-

nou jednotu slouit protestanty rakouské, uherské,

a eské; však jediným jeho výsledkem bylo, že od-

halil všecky pedsudky a evnivosti. Uhi se ne-

dostavili ke snmu, Rakušané byli uraženi chováním
echv — a zodpovdnost toho ásten pipadá
snad dvoru, který s hry obratn podncoval pýchu
jednch a nedtklivost druhých. V samých zemích

koruny svatováclavské nebylo ani snadnjší, ani

upímnjší shody: Moravané, Slezané a Cechové i-
nili sob výitky, obviujíce se z úchvat, svévole
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a zrady. Stží podailo se vypracovat velmi ne-

úplný plán jednoty obranné, který však zstal jen

pokusem.

V Praze jako v Linci Khlesl ídil vyjednávání

velmi obratn. Mírní katolíci poslušn následovali

jeho vedení, protestante nebyli píli.^ svorní: ministr

rozncoval spory, jitil rannou sebelásku. Majestát

prospl zvláíjt bratím, kteí slavili jaksi své ví-

tzství; oteveny jim chrámy v Praze, získáno hojn
pnvrženc na velkou nevoli lutheránv.') Ze stav
mnozí byli pesvdeni o možnosti upímné shody
s Habsburky; cit monarchický, ješt podnes tak

vroucí v obyvatelstvu eském po tolikerém krutém
zklamání, oddanost k djmastii, opravdovému to

svazku v státu tak rznorodém, již tehda zapustila

koeny hluboké v duších; mnozí spokojujíce se již

tím, eho dosáhli, nežádali sob více, než nkterým
ústupkem usnadnit upímný smír; vtšina se od-

louila od svých vdc v otázce o sjezdech krajských;

po jejich odchodu stavové svolili k znané pomoci
penžité.

Zmatek strany protestantské, akoli byl hlavn
zásluhou biskupa Vídeského, prospl více jeho so-

km, nežli jemu samému. Bylo nevyhnutelným
dsledkem situace, že pro muže umírnné nebylo

místa. Stále byla petásána otázka o nástupnictví

Matyášov. Císa neml dtí, rychle stárnul: co se

stane, zeme-li a neustanoví ddice? Byly veliké

obavy, aby stavové rod Habsburský nezbavili trnu.
Ferdinand I. piml sice snm, že uznal zásadu d-
dinosti koruny; ale od roku 1547 se zmnilo mnoho:
Matyáš dosáhl své moci opravdovou volbou a za-

vázal se, že za svého živobytí nedá korunovat svého

nástupce. A kdybychom i pipustili, že by se sta-

vové neodvážili prostedku tak radikálního, jako se-
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sazení Habsburk, jak užili h3'své moci za mezivládi

a v jaké nebezpeí by bjdo vydáno náboženství ka-

tolické!

Pirozeným kandidátem ddictví Matyášova

byl Ferdinand štýrský. Bratí císaovi Maximilian

a Albrecht byli o málo mladší nežli on a bezdtní;

bylo zbyteno na místo umírajícího stavt nemocné
a nevyhnutelno pedejít krise píliš blízké.') Arci-

kníže Maximilian vele se ujal vci Ferdinandovy

a zjednal odstoupení Albrechtovo. Nesnáze povstaly

se strany, odkud nejmén byly pedvídány. Vtev
španlská nechtla, aby promleny byly staré její

nároky, a Filip III. pokládal okamžik za vhodný spo-

jit všechny državy Habsburské v svých rukou.

Byl sjmem Anny, dcery Maximiliana II., i tvrdil,

že jeho právo jest pednjší, než nároky arciknížete

Ferdinanda, jehož otec byl tetí syn Ferdinanda I.

Dvody Filipa III. nemly žádné platnosti; —
zízení a obyeje zemí, které chtl piv telit k Špa-

nlsku, nezstavují v té \ci žádné pochybnosti —
myšlenka podídit témuž panovníku Uhry a Špa-

nly, Ameriku a Cechy, Itálii a Rakousy byla ne-

smyslná, a úspch plánu Filipova byl nemožný; jeho

ctižádost byla proto velmi nevasná. ježto nemohl
dojít spojení všech katolíkv, aby pekazil jmenování

Ferdinandovo. Po nkolik let toto vení bránilo vše-

liké energické innosti. Protestante se radovali z toho

a Khlesl s Matyášem se nehnvali proto.

Dvr Madridský však prohlédl skutenost.

Vyslanec Filipv v Praze don Baltazar Zaiga u-

pczoroval jej na Aé následky jeho chování. Fei-

dinand zase, nejsa dostaten znalý ústavního práva

eského a uherského a maje vli dosti nerozhodnou,

pokud nešlo o vci náboženské, pál si velice, aby

se jeho soupe za náhradu sebe vtší odekl svého
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nároku. Pední jeho rádce Eggenberk podle pání
Španlska zjednal smlouvu tajnou dne 31. ledna

1617: touto úmluvou práv tak zbytenou jak ob-

tížnou Filip se vzdával domnlých svých nárokv a

za náhradu pijímal Elsasy; nad to Ferdinand se

zavazoval, až bude zvolen za císae, že odevzdá jemu

všecka léna odumelá v Itálii. Tato shoda odala
aspo Khleslovi všelikou záminku k novým odkla-

dm. Již roku 1616 dal své slovo Maximilianovi a

na své vné spasení slíbil, že se Ferdinand stane

králem eským do velkonoc. Velkonoce minuly,

nedle, msíce uplývaly, a zá\azek tento neb5'l u-

skutenn. Maximilian rozhoen ohlásil mu, ,,že

bude litovat \šech prtah tchto'', pomýšlel již na

pevrat státní i chtl ho zajmout neb uvznit. Kar-

dinál — Khlesl dostal klobouk kardinálský roku

1616 — nedbal však toho. Po smlouv lednové roku

1617 Zuiga naléhal zárove s Maximilianem, a

kardinál opt slíbil uspíšit rozhodnutí žádané. Ten
tokrát událostmi byl pinucen dostát svému slovu.

Matyáš se roznemohl tžce, až bylo obáváno o jeho

život. Katolíci zdvojnásobili tehdáž své úsilí, a kardi-

nál i>e poddal, jsa znepokojen ponkud zodpovdností
jemu hrozící. Okamžit byly rozeslány listy krá-

lovské, kterými snm svoláván na den 5. ervna
1617, a když se císa pozdravil opt, již bylo pozd
ustoupit.

Zda stavové pijmou kandidáta navrženého? —
Na první pohled se to zdálo pravd velmi nepodobno.

Stavové picházeli velmi rozmrzcni. Matyáš zejm
rušil své písahy svou žád ^stí, aby pijali jeho ná-

stupce, a osoba následníkova nemohla utišit jejich

rozhoení.
Ferdinand se narodil \ Štýrském Hradci

roku 1578; bylo mu tedy tyicet let. Byl malý.
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zavalitý, s dlouhým nosem, mdlýma oima, ídkým,
bled ryšavým vlasem. Vlas a vous nosil po Špa-

nlsku, což neruilo celkový v\Taz tváe, jenž svd-
il o lovku dobrém nevelkého ducha. Ml všecky
vlastnosti výborného faráe venkovského, byl ve-

selý, dobré mysli, obmezeného vdní, bázlivý a

úzkostlivý. Tento panovník, jehož vláda je jednou

z nejkrvavjších v djinách, nem.l ani kapku žlu'';

tento panovník, který na chvíli moc svého rodu pc-

vznesl na stupe, jehož nikdy p jtom nedosáhli Habs-
burkové, neml ctižádosti; tento císa, který málem
by byl provedl to, co se nezdailo Karlu V., neml
ani dmyslu ani záhby pro vysokou páliti ku. Jeho
sílu a úspch si vysvtlíme tím, že v nm moci do-

cházela strana, která dávno již vykávala svou chvíli

a sbírala prostedky k své innosti; v jejích rukou
výteným nástrojem byl Ferdinand, jenž pes\ den
byl až k nadšeni a muednictví a poslušen až k bar-

barství. Jeho otec Karel a matka Marie — dcera

knížete bavorského Jindicha V. — velice zbožní a

ponkud slabí, útchu za své nezdary nalézali v tom,

že v nm pipravovali mstitele víry. Jesuité byli

páteli domu, rádci ve dnech zlých, po své vli vy-

chovali ducha píštího císae. — ,,Vné spasení

vašich dtí a jejich štstí na tomto svt," pravil

k Marii vyslanec císaský Khevenhiiller, ,,závisí

na vychování, jaké jim dáte; svte je jen lidem,

kteí vrút i vn jsou katolíky". První uitelé mla-

dého arciknížete byli vybráni s úzkostlivou péí;
potom poslán byl do Ingolstadtu, ,,bašty víry".

Ml tu znamenité uitele, kteí s vynikajícími ctnost-

mi a znamenitým nadáním spojovali nelítostné pe-
svdení: ehoe Valenskébo, ,,horlivého a ueného
obránce neomylnosti papežské", Gretsera, který

slul „kladivem" kacirv a který myšlení své a všeho



— $6^ — v

tovaryšstva zahrnoval v známou vtu: ,,Mluvíme-li

o církvi, rozumíme tím papeže." Stavové vnitro-

rakouští se lekali, jaký pán se jim vychovává, druzí

lenové rodu Habsburského potásali hlavou: zda

panovníku písluší takové vychování klášterní?

Marie neustoupila; Ferdinand zstal pt let v Ingol-

stadte, jsa oddán téže neustálé a neodolatelné in-
nosti, a když se vrátil roku 1595, byl tím, ím zstal

pro všecken svj život.

Jsa prostedního vzdlání, neznaje národ, nad
nimiž mu bylo píšt panovat, ml jen jednu jasnou

I)edstavu, nevydávat v nebezpeí spásu své duše.

Vypravuje se, že na pouti dc Loreta uinil slib, radji

zemít, nežli dopustit, aby církev byla ponížena;

nezapomnl nikdy své písahy; pozdji se vyslovil,

že radji chce mít království zpuštné než zatracené.

Bylo stálou jeho péí, aby neznepokojil svého sv-
domí, ale svdomí bývá rozdílné, jeho svdomí však

nebylo svdomí panovníka, ale kostelníka. Každého
dne dv nebo ti hodiny vnoval modlitb nebo zbož-

nému rozjímám, každý den poínal dlouhou modlit-

bou, potom býval pítomen dvma mšem, do ko-

stela picházel opt odpoledne, luritý as vnoval
zjjytování svdomí a dlouho se modlíval ped spaním;

v nedli a svátek slj-šel dv kázaní, a jestliže se v so-

botu zdržel na honb, strhal nkolik koní, aby neza-

nedbal pobožnost panny Marie. Jeho zbožnost ne-

byla nijak oduševnlá: podobal se žáku bázlivému,

kter}' se obává, že zapomnl na nkterou úlohu a

zasluhuje trestu. Jsa povahy mírné, ctnostný bez

boje, vedl život jednotvárný a pokojný prosted
svých dtí, byl velmi nžný, laskavý k svým sluhm,
jimž rád odpouštl jejich poklesky, okolo sebe rád

vidl tváe spokojené, byl velmi štdrý, ba až mar-

notratný. Žádný panovník za jeho doby nebyl vt-

Denis-Vanfura. Konec samostatnosti íeské. II. .1
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ším nehospodáem: kdyby se bylo dobe užilo kon-
fiskací jím vyhlášených, byly by uhrazeny náklady
válené, a kdyby jeho vojsku ž'Ad byl sprá\Ti ^-}•-

plácen, snad byl by dosáhl vítzství; byly však pro-

mrhány. Z povinnosti hledl estn zastávat svj
královský úad, však jeho duch nestail tomu
úkolu; by] by si pál štstí svých poddaných a snažil

se o to, bohužel jeho duch nebyl dsledný, ani pro-

hlédavý. Velice piln, a bez záliby, opatroval vci
státní. Jedinými jeho vášnmi byla hudba a honba;

za krisí nejtžších trávíval na lovu dva dni v témdni.

Svým rádcm dovoloval picházet k nmu každé

chvíle a vyrušovat ho i v oblíbeném zamstnání,
však samostatn nerozhodoval o niem, ponechá-

vaje vládu svým rádcm, jednak z bázlivosti, jed-

nak z úzkostlivosti a pohodlnosti.

Ponkud pehnané je tvrzení, že zpovdníci vládli

v jeho jménu: ovšem se neodvažoval žádného roz-

hodnutí vážného, aby se jich neotázal, není-li híšné.

Villery, který byl jeho zpovdníkem v letech 1597 až

1619, pozdji Becain a Lamormain, byli muži 0-

patmí, hluboce proniklí pravidly tovaryšstva a rádi

plnící svj úkol; Lamormain vypravuje, že hrozil

jednou císai odepením absoluce, jestliže by z d-
vod lidských nechtl uinit opatení žádaného; byl

to krajní pokus, jehož se neodvažováno tém; aby

se vyhnuli srážce, ustupovali radji ve vcech ve-

dlejších, jsouce jisti jeho poslušenstvím i bez v}'hro-

žování.

Uení jesuitv o kacíství se nezmnilo nikd}';

nyní pokládali chvíli za vhodnou prohlásit je jasnji:

,,Katolický vládce se dopouští híchu, nechá-li ka-

cí bez trestu; více se heší mírností, nežli násil-

ností. Svoboda náboženská odporuje vli boží, a

snášelivost jest píinou všeho zla." V tchto n-
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kolika vtách obsaženo jest všecko uení vštípené

Ferdinandovi za jeho pobytu v Ingolstadte; jest vy-

volencem nebes, ustanoveným, aby mír uvedl na
zemi vyhlazením odbojnikv a bezbožník. Po celý

jeho život zpovdníci denn hudou mu tutéž píse,

vyliující mu jeho povinnost, a kdyby váhal, ukazují

peklo otevené. Zachované výpisky z jakési píruní
knihy zpovdníka panovníkova svdí o tom, v jaké

škole byl vychován: ,,Protože vládcové jsou Bohem
ustanovení ochránci víry svaté a církve, zda pihlížel

císa, aby se církvi dostalo opt jejího práva, a aby
poddaní vzdávali úctu duchovenstvu, farám a vyš-

ším úadm? — Zda nezdržoval innost svaté in-

quisice proti kacím a odpadlíkm? Zda nezane-

dbával vykonávat její nálezy a poskytovat jí žádoucí

ochrany? — Protože cílem života je spása vná,
povinností panovníkovou jest vést své poddané k do-

brému životu, aby si zasloužili blaženost vnou, a

naizovat vci potebné k spasení". Ideálem této

vlády byl patriarchální absolutism Panuviiik sta-
novený od Boha slyší sice pání p 'ud-uiýv:h, ale jeho

vle jest všemocná: ,obodysta\- jv.m jen žalostným

následkem ro';-r4.'ji náboženských. ,,\' zemích, kde

jest nk.ilik vyznání," odpovídal Ferdinand roku

1609 stavm štýrským, ,,nevládne ani vzájemná d-
vra, ani milost pána nebeského, ale nedvrou vždy
vzrstající se rozmáhá zkáza a porušuje blaho poli-

tické." — ,,Poddaní a manové," praví jinde, ,,mají

vyznávat totéž náboženství, jako jejich pán."')

Z jaké záminky by potom vznikaly roztržky a k e-
mu by potebí bylo ústavy?

Za neobmezenou jeho poslušnost vle boží Bh
jaksi jest povinen držet nad mm ruku ochrannou.

A byl po\'ahy tém plaché, svou vrou nabyl ne-

zlomné dvry a zmužilosti, která se nkd} stávala

36*
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až hrdinnou. Jeho heslem bylo: L e g i t i m e c e r-

tantibus corona, koruna písluší bojujícím

za právo. Úspchy svých prvních let byl potvrzen

v svém mínní. Bez vážného odponi, bez krveprolití

obnovil víru katolickou ve vnitrorakouských svých

zemích, jež ode dávna byly kacístvím nakaženy:

pro nho bylo to ,,znamením" a povzbuzením. —
Lobkovicovi a Slavatovi konen se naskýtal vládce

podle jejich srdce.

Protestante eští znali jeho povahu, vychování,

program a minulost. Jakým poblouzením nebo jakou

zbablostí pijali ho za krále? — Volba byla velmi

dobe pipravena; katolíci velmi obratn užili slibv
i výhržek. — Vystídalo se tolik obrat, dvr se

povznesl z tolika porážek; nkteí z rozkolník se

nedostavili ke snmu ze strachu, jiní se neodvážili

hlasovat podle svého svdomí. Mezi stavy nebylo

žádné shody; již na snme roku 1615 evangelíci byli

rozdleni na dv strany. Neznáme píin, které zp-
sobily tuto roztržku: ale pokud lze soudit podle jmen

pedních vdc, zdá se, že mnozí lutheráni nedv-
ovali stran radikální a nesmiitelné, jejíž lenové
byli z nejvtší ásti bratí, a klonili se k mírnosti, pra-

cujíce o narovnání s Hab.:,burky. Dvody práva hi-

storického psobily na n velmi mocn, a katolíci

velmi úspšn hájili stránku právní: stavové, na-

mítali, panovníka jen pijímají, ale nevolí; píklad

volby Matyášovy jest osamlý a bez právní platnosti.

Nkteí byli pesvdeni, mnozí se tváili tak, víta-

jíce záminku, kterou by zakryli svj ústup. Nejvyšší

úedníci skoro všickni páli Ferdinandovi, a jejich

rady padaly na váhu v stavu panském, kterýž oby-

ejn ovládal snm; stav mstský byl získán dosti

lehce. Když se pistoupilo k hlasování, jen nkolik
osamlých hlas se domáhalo práva volebního pro
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stavy, a arcikníže štýrský tém jednohlasn b\i

pijat za krále eského.
„Chvála Pánu bohu," pravil Ferdinand Slava-

to"iá, ,,že se toto korunování mé vykoná bez curážky

svdomí mého.'" — Slavata pokril rameny: ma-
jestát císae Rudolfa II. byl potvrzen, svoboda ná-

boženská trvala dále. — Ferdinand k tomuto ú-

stupku se neodhodlal bez nepokoje a bez úzkosti. —
Ale byla to podmínka, bez niž nemohl být koru-

nován, a kdyby oamítl, jeho zvolení za císae bylo

nemožno. tyi jesuité otázaní o radu prohlásili,

že Ferdinand bez nebezpeí pro své spasení nemohl
by udlit majestát, ale nedoj)ustí se smrtelného

híchu pijetím skutku hotového; ostatn co pla'

slib vynucený?
Nový král bez odkladu se dal do díla; chtl i-

nit pokání za bezdnou vinu, která tížila jeho sv-
domí. Protestante snili krásný sen roku iCog; byli

z nho drsn vytrženi. Byli obviíováni, že popuzo-

vali své protivníky a že nedovedli dát píklad sná-

šelivosti: není pochyby, že své vítzství slavili nkdy
s nemalou okázalostí. Zkoumáme-li však ponkud
zevrubnji žaloby katolík, poznáme brzo, že ne-

mly opra\dového podkladu a že domnlým popu-
zováním evangelík nejastji bývalo pouhé vyko-
návání jejich prá\'.

,,
Jestliže naši hešili jednou,"

praví djepisec Jednoty, ,,druzí hešili desetkrát.
'

Vedením jesuit dílo restaurace nebylo nikdy
perušeno, nanejvýše zdrženo ch\'ílemi. Vikutku
hlavní lánky smlouvy z roku 1609 nebyly ani o-

pravdu proveden}'. Páni katolití prese všecky své

závazky nutili poddané, aby chodili na mše a pijí-

mali pod jednou. RIaje=tát piznával obyvatelm
na statcích korunních právo zizovat sob kostely

evangelické: Matyáš odevzdal duchovní správu na
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svých statcích arcibiskupu Pražskému Janu L o-

helioví (1612—1622), který znenáhla odstranil

všecky duchovní kacíské a nahradil je knžími ka-

tolickými nebo spolehlivými utraquisty; nkteí
poddaní nechtíce se vzdat své víry musili prodat
své pozemky nebo krut byli vyhnáni a oprávnný
svj hnv šílili po všem království. Ani mšan
nebylo více šeteno, a na stížnosti defensor Matyáš
odpo\ídal, že na svých statcích chce mít tolik moci,

kolik páni na svých panstvích.

Rozhoení v zemi bylo již veliké, když se hor-

livost strany výstední roznítila ješt více zvolením

Ferdinandovým. Vypravuje se, že za obadu koru-

novaního manželka nejvyššího kanclée, Polyxena
z Lobkovic, rozená z Pernšteina, ,,žéna nadmíru
vysokomyslná a Rímanka tuhá, smla to ped ji-

stými osobami svtle a neukryt mluviti, že již nyní

k tomu pichází a picházeti bude, aby aneb pape-

ženci evangelíkm, aneb evangelíkové papežencm
na hlavy vsedli a zjezdili se."^) — Všecky strany cí-

tily, že nastává chvíle rozhodná: evangelíci s úz-

kostí, katolíci s nadšením. Když nový král pijel

na Moravu, jesuité t lomoutí k jeho pivítání posta-

vili velkolepou bránu vítznou. Na ní vidt bylo

erb rakouský a k nmu s jedné strany lva eského
a s druhé orlici moravskou na etze pivázané, pod
nimi pak s otevenýma oima spícího zajíce s nápisem
ADSVEVI, pivykl jsem, totiž otevenýma oima
spáti;, ,,zjevme skrze to stavm se posmívajíce, že

zaspali a tak se podmanit dali . . . Jakož pak že sta-

vm ústy, papeži pak svému srdcem písahal Fer-

dinand, hned se to brzo znáti dalo."*)

Hned po volb Ferdinandov rada královská

pedvolala nkolik nejznámjších lenv opposice

a inila jim trpké výitky. O nco pozdji hrab Jin-
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dich Matyáš Thurn, pravý vdce strany revoluní,

byl hmotn velmi tžce poškozen ironickým postou-

pením, kterým byl zbaven dobré sinekury.^") Po-

kynutí bylo jasné; panovník byl rozhodnut postu-

povat; tím he pro ty, kdo se mu stavli v cestu,

A hned se ozvaly všecky hlasy a všecky síly

katolické. Evangelíci byli zahrnováni potupami a

urážkami, jejich knží udáváni, jejich knihy zaba-

vovány a zakazovány; majestát vyhlášen za smlou-

vu hanebnou a neplatnou. Protestantm odnímány
jejich chrámy a hbitovy, jestliže se scházeli potají,

obviováni z úkladv, ohrožováni, vznm a na svo-

bodu propouštni teprve, když se odekli své víry.

Byli odstraováni z úluI veejných, a všecka místa

vyhrazena odpadlíkm; pestupy byly zjednávány

za peníze. Dchody duchovních zabavovány. Za
nemanželské pokládány dti, jichž rodie byli od-

dáni od kazatel lutheránských. Sirotci, ba i dti
rodi ješt žijících bj^ly unášeny a zavírány do

kollejí jesuitských, kde jejich svdomí znásilováno.

Poddaní byli nuceni obcovat cbadm katolickým

a piznávat se, že touží po návratu k víe ímské;
když odpírali, byli vyhnáni neb uvznni. Knží
NŠemi prostedky rozncovali horlivost svých v-
ících, zavrhovali obvyklou snášelivost, jež znenáhla

\'nikala do života, nechtli dát rozhešení osadníkm,
kteí byli pítomni ktm, svatbám nebo pohbm
kacíským, nedopouštli manželství smíš.^ných než

výminen a v pípadech s velikou opatrností usta-

novených. Jesuita kázal v Praze, že lépe jest v dom
mít erta, nežli ženu lutheránskou: nebo dáblové

se vymítají, ale ne lutheráni,

T3^to stížnosti, jež v dlouhém seznamu vyítá
apologie stav ^^), jsou celkem vehni opráv-

nné. V téže dob Slezané, kteí nemli zvláštní ne-
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do jisté míry chránni, vytýkají celých dv st ti

a ticet lánk, v kterých majestát byl porušován

na jejich škodu. Odpov katolík na apologii jest

podobna piznání. Vyhýbají sé sporné vci, vyí-
tají nkteré násilnosti — ostatn tém \šecky byly

spáchány teprve po povstání — zamítají vyšeto-

vání, spokojují se výpovmi všeobecnými: —
žaloby povstalc j^ou jen záminkou; nikde svoboda
nebyla bohužel tak veliká jako v Cechách za vlády

Matyášovy, kdy každý vil, co se mu líbilo; zda J.

M. Cis. nedovolila, aby v Praze, v hlavním jeho

mst, ped samým jeho zrakem vystaveny byly dva
znamenité chrámy, kde protestante konali bezbožné

své služby? Zda pikarté neoteveli ješt jeden? Zda
nkolik jiných kostel nebylo oteveno v rzných
mstech královských? Prohlédnme jen seznam
osob, které podepsaly apologii, nalezneme tu píse-

dící nejvyššího soudu, úedníky domu královského,

konšely obecní. Podivnými psanci jsou tito úedníci!

Odpov^ jest zvláštní. Slavata, jenž píše své

pamti, aby vj^vrátil obžaloby uinné proti nmu
od Thurna a vysthovalou, zmiuje se nkolikrát

o privilegiích, jichž užívali: ,,In summa jak stavové

království eského tak vtlených zemí nemli pí-
iny v náboženství i v politických vcech vtší svo-

body sob žádati a páti, nežli jakož jsou mli pod
šfastným kralováním Jich Mstí z slavného domu
Rakouského. "^2) Ostatn se brání proti pomluvám,
jichž pedmtem se stal spolu s Martinicem, i tvrdí,

že neinil žádných úklad zízení zemskému. —
V skutenosti šermuje jen slovy. Když se rokovalo

o pijetí majestátu, vSlavata se svými páteli odpíral

jemu ze dvou hlavních dvod, protože svdomí ne-

dovoluje jim, aby otázky náboženské ešeny byly
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od shromáždni politických, a protože ,,tím maje-

státem jiné scestné náboženství mimo katolické se

approbiruje, konfirmuje a schvaluje. "i') Zda se

zmnilo jejich pesvdení od té doby? Kdo by se

odvážil takového tvrzení? Když Ferdinand stvr-

zoval listinu z roku 1609, Slavata i muži, kteí vy-

hlašovali sebe za katolíky horlivé, pro-

hlásili s nejvtší péí, že se oni sami tím necítí za-

vázáni. „I vdti sluší," praví Slavata o sob a

Martinicovi, ,,že oni dva hrabata zdrav to pi sob
uvažovali, že jedna každá vrchnost ped Bohem a

podle dobrého svdomí poddané své k tomu, co

k spasení duší jich prospšného a tlu nejužitenj-
šího jest, vésti a pidržeti povinna jest, a tudy Pánu
Bohu z vladaství svého poet dáti musí. Proež oni

pro ujití tžkého odpovídání ped trnem božím byli

povinni, poddané své ke všemu tomu, což k vzd-
lání a rozšíení katolické víry (silné více, že v ní

vné spasení dosáhnou) sloužilo, podle nejvyšší

možnosti vésti a pidržeti. Jakož pak, že jsou

tak ve všech jiných obecních jednáních a radách

vedle úadu a povinnosti své pilností svou nic

sjíti nedali, k tomu se dobrovoln piznávali."^'')

Piznání to dostaí. Jakým posledním zbytkem
studu nebo jakým výpotem popírali pozdji své

iny a myšlenky? Tžko jest sice vyzkoumati tc, ale

jejich památce špatn se zavduje, kdo jejich vý-

klady pijímá doslovn. Pozdjší jejich chování

nelze opravdu jinak vysvtlit než nesmílivým pe-
svdením, a zda by nezasluhovali potupy muži, kteí

tak krut využitkovali vítzství, aby nebyli mli dost

odvahy pát si ho, a dosti víry pipravnt jel

Odpovdi jejich — a teba si to pamatovati —
jsou jen potud pravdivé, že jejich horlivosti nezdála

se ješt kynout odmna; svoboda náboženská ne-
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byla ješt vážn poniSena, a protestanty nebylo
lehce zastrašit, protože byli chránni uritými svými
privilegiemi, mli ohromnou vtšinu a dvo-
vali v nové své úspchy. Ale katolíci podrývali pdn,
popírali v zásad práva rozkolníkv, obmezujíce je

vskutku. Až do kdy protestantm bylo ekat? Ja-
kým útiskem se ospravedluje revoluce? Dvod,
kterýž obyejn se uvádí proti nim, je sofisma ze-

\'šednlé. V skutenosti i pes zcela nepatrné hmotné
své ztráty byli napíšt v postavení zákonné obrany,

a v prostedcích, kterých užijí, musili pihlížet jen

k vlastnímu svému prospchu. Události sice doka-
zují, že osobní záští a ješitné pletichy mly znanou
— snad pevážnou — úast v odboji; však soukromé
snahy ctižádostivé nebyly by strhly vtšinu stav,
kdyby tato nebyla ohrožena opravdovým spiknutím
proti náboženství domácímu.

O tom nelze pochybovat. — Vedle Slavaty

pikle dvoru prozrazovány i od jiných. Pavel Michna,

sekretá královské kanceláe eské a jeden z ped-
ních initel strany reakcionáské, ohlašoval, že

defensoi budou pohnáni ped soud: jen co se Fer-

dinand ujme vlády, Praha dostane stálou posádku
vojenskou a pak nemine pl roku, ,,že všichni m-
šané pod jednou býti musí; dále, že jest prý domu
Rakouského snesení již takové, aby budoucn žádná

jiná víra než pod jednou v zemích tchto trpína

nebyla." — f Jakub z Tepence, hejtman králov-

ského panství Mlnického, se posmíval, ,,když nový
král dosedne, potom že musí všickni jednoho nábo-

ženství býti, a že bude mnoho Petr." — K emu
král písahu stavm uinil? — K námitce takové

odpovdl Tepenec: ,,Když jest Ferdinand zemím
ddiným podobné písahy zdržeti nebyl povinen,

že ani Cechm nebude." — Mšan krumlovský se
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pesthoval do Prahy, ponvadž byl pronásledován

pro víru v své obci: ,,Neml-li jste žádné jiné pí-

iny," zrázel ho jesuita jistý, ,,mohli jste dobe tam
zstati a do Prahy se nedávati, neb díve než pt
let mine, v Praze též tak bude." — Nejv3'šší minc-

mistr, t P^ri Vilém z Vesovic, prorokoval, že Thurn,

Šlik, Vilém starší z Lobkovic a ,,Kozí bradka" (Bu-

dovec) ,,svých prázdných makovic z Prahy dom
neponesou." ^^)

Zatím hlavní úsilí reakce katolické smovalo
proti mstm. Podkomoí Purkhart Toník
z Krimi c nezachovával žádné míry; mstské
úady, které se odvážily nkterého odporu, obdržely

písná napomenutí: písa a pední radní Nového

msta pražského f mistr Valentin Kochan z Pra-

chové a primas žatecký f Maximilian Hošfálek,

kteí jménem stavu mstského žádali na snme roku

1617, aby Ferdinand ped pijetím za krále potvrdil

majestát, byli ssazeni s úadu a nahrazeni katolík^^

— V Litomicích Toník žádal, aby právo mstské
udleno bylo dvma katolíkm, kteí svými vý-

stednostmi rubili již od njakého asu pokoj m:- ta;

když konš?lé odmítli, zahrnul je výitkami a na-

dávkami, primasa a dv osoby radm, mezi nimi

mistra Pavla Stránského, dal uvznit a držel je v ža-

lái potud, až druzí ustoupili. Potom pi první ob-

nov rady jeden z obou mšan byl jmenován kon-

šelem, a neobdržel ani jediného hlasu od volencv
a nev3'hovG\al podmínkám zákonným. — Podobn
postupováno ve vtšin mst. Brzo se ozývaly ode-

všad náky. Malostranští si stžovali V kvtnu 1618,

že hejtmanové královští zacházejí s nimi jako se

svými poddanými: katolíkm se udluje právo mst-
ské na pouhé poruení z kanceláe neb z komor}',

aneb i jen na pouhé --'i-Í7„iní, kdežto podobojí ne-
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mohou je obdržet. Podobn že s nimi zachází i pod-

komoí. Když obnovoval radu, byly mu z obce vo-

leny a pidány podle starobylého obyeje a dobrého

ádu jisté osoby za volence; avšak on jim opt ob-

zvláštní neobyejnou písahu vydal, a a oni ,,hodné,

rozumné, zpsobné, právu a mstu užitené a platné

osoby" volili, on nicmén ,,jiné prosté, právních a

jistých starých dobrých zvyklostí i jazyku eského
nepovdomé, též psáti a ísti neumjící osoby", je-

nom když byly pod jednou, dosazoval. — Tímto ne-

stoudným nátlakem moc tém ve všech mstech
pešla do rukou stoupenc dvoru: když defensoi

roku 1618 svolali obecný sjezd, aby protestovali

proti útokm na n konanj^m, vtšina mst se ne-

dostavila: nkterá, jsouce zastrašena, dokonce se

oddlila od stav, prohlási\'še, že ,,krom císae žád-

ného jiného za krále, pána a defensora znáti nechtjí

a nepotebují". Když revoluce povstala, stav" mstský
zachovával dlouho vykávací neutralitu, jež se vy-

svtluje jednak nedvrou, kterou budila v nm
šlechta, jednak strachem, který mli z podkomoího.

Se žádným mstem nebylo zacházeno krutji,

než se stolicí království. Naízení ode dne f 4. listo-

padu 1617 rozšíilo pravomoc rjxhtá královských

tak, že potlaeny byly tém všecky svobody obecní:

píští rychtá ml ve vších shromáždních obce

sedat ,,na pedním míst", zkoumat a pehlížet úty
obecní; nic nemlo odtud být v poradu vzato, aniž

usneseno bez jeho vdomí, aniž jaké shromáždní
rad nebo lidu se stát bez pedchozího jeho svolení.

— Jakým smrem bude se vykonávat jejich innost?

Naízení samo nedopouštlo žádné pochybnosti,

t lánek XXVI. pikazoval rychtám, aby se vše-

liká nadání zádušní neobracela na nic jiného, nežli

na to, k emu vlastn isou odkázána, to jest, protože
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všecky takové odkazy pocházely z dob ped refor-

mací, mly být vráceny náboženství katolickému.

Byl to jakýsi ,,edikt restituní": po prvé v Cechách

použito politiky, kterou Ferdinand o nkolik let

pozdji snažil se uložit celému Nmecku. Pohnutí

zpsobené naízením ode dne 4. listopadu, neutišilo

se ješt, když nový dekret zapovídal uveejovat
\'šeliké spisy náboženství protivné nebo vlád ne-

pátelské; naízeno, aby všecky rukopisy k vytištní

ustanovené prve ,,do kanceláe eské ukázány a pak
odtud dovoleny byly".

Tmito kroky vyplováno pání strany revo-

luní, jež odpadáním mírnjších byla velmi osla-

bena; úsilím dvoru pivádni jí byli opt bázlivci

a nerozhodní. Její vdce nejilejší byl tehdáž hrab
Jindich Matyáš z Thurnu. Pocházeje

ze slavného starého rodu, hrab Matyáš nebyl ani

Cech: jeho rod pvodu italského teprve nedávTio byl

vstoupil mezi vyšší šlechtu eskou; on sám skoro

všecko své mládí strávil v Korutanech a nemluvil

nikdy správn esky. Ve chvíli, kdy vše záleželo na
snmích a kdy snmy závisely na výmluvnosti, bylo

velikým nedostatkem pro náelníka strany, že ne-

znal dobe jazyk tch, které chtl vést, a ím se

zraí lépe všeobecný úpadek zem eské nežli tím, že

vlast Žižkova a Podbradova musila svit své

osudy polovinímu cizinci! Thurn neznal nejen jazyk,

ale ani poteby, slabosti, pání, ducha zem eské,
a jeho vlastenectví nedtklivé nemlo ani jemnost

a úzkostlivost Budovcovu, ani prozíravý nepokoj

Žerotínv. Jakožto netrplivý obhájce svobody ná-

boženské nebyl ani ducha píliš zbožného, ani srdce

píliš vznešeného; s tohoto hlediska mohl být nej-

lepším vdcem revoluce oligarchické, kde se prosp-
chy hmotné s})létaly \'elmi úzce - upímnými vášnmi



— 574 —

a nkdy je potlaovaly. Ml dosti smlosti, aby
v nebezpeenstvá vydal sxnij život pro svou víni a

vlast, ale nemiloval jich tak nžn, aby se hrozil

odvážlivosti a lekal mj^ílenek krajních. Nebyl píliš

bohatý, však velice ctižádostivý, toužil píiliš po
sláv a neostýchal se zakoupit ji velikou zodpovd-
ností; v dob prostedních povah smlost, s jakou

se dral ku pedu, teba nezjednala mu oblibu, zp-
sobila mu velikou povst, a v zemi, kde vlastnosti

a ctnosti vojenské byly v žalostném úpadu, pamt
nkolika výprav uherských a lehkost, s jakou pi-
jímal velitelství, všeobecn doporuovaly ho za

vdce. Na neštstí událostmi se ukázalo, že byl

práv tak nedostatený stratég, jako dobrodružný
politik, a historie nemže než ])nsn soudit muže,
kteiýž, a nedostaoval k tžkému úkclu, pec od-

vážil se ho lehce.

Vedle Thuma, kterýž byl již oznaován za vrch-

jíího vdce povstání, politické vedení na míst Bu-
dovce, který nestál v popedí událostí, dostalo se

Václavovi Vilémovi z Roupova. Mluv
a píše nkolika jazyky se vzácnou dokonalostí,

byl zcela doponten, aby vedl jednání s národy
sousedními. Úady, které díve zastával znamenit,
byly píinou, že nabyl vzácných vdomostí admini-

strativních. Ostatn práv tak jako Thurn ani on

nebyl mužem vynikajícím, a jestliže se nelekal skutku

nebezpeného, jeho zmužilost nebyla prosta náhlých

slabostí: projevil to roku 1617, když se neodvážil

odepít hlasu svého Ferdinandovi, a ped tím hájil

zásadu svobodné volby krále.

Po nkolik let Thurn, Roupovský, Budovec a jich

spoleníci pipravovali povstání a byH ve stycích

s protestanty cizími. Roku 1612 Thurn pravil jed-

nateli saskému, že stavové stále oklamávaní a ohro-
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žovaní, \ykávají již jen podntu, aby se zba\ili

nenávidného pána. Vj^slanec kurfita saského psal,

že se šíí m\^šlenka volit za krále Jakuba I. Král

anglický, který se dosti neobratn ujal úkolu Jin-

dicha IV. v ele strany protestantské, netoužil sice

po korun eské, ale vele doporuoval kandidaturu

kurfita falckého. Zástupci mocí katolických vdli
o tchto úkladech a Zuiga dával zprá\ai d\-oru

madridskému, že se Cechové a Uhi chtjí odtrhnout

od domu Rakouského. Václav "\'ilém z Roupova byl

\-e styku pátelském s kurfitem falck\-m Fridrichem

V. Pijetí Ferdinanda za krále potlailo poslední

úzkostlivost vdcv, a chování ministr zjednalo

jim hojn pívrženc. Cekali jen na hlunou zá-

minku, i nepochybovali, že v zemi, kde vášn byly

rozpoutány, nebudou zdát dlouho.

Jedním z nejspornjších lánk majestátu cí-

sae Rudolfa TI. bylo postavení rozk'"lník na stat-

cích duchovních. Listina z roku 1609 piznávala

šlechticm a obyvatelm mst královských právo

stavt si kostely; porovnání uinné mezi stavy pro-

testantskými a katolickými, které bylo jako dodat-

kem majestátu a které byvši vloženo do desk zem-

ských, mlo moc zákona, vyhradilo totéž právo oby-

vatelm statk královských; v pedbžném vyjed-

návání evangelíci vj^kládali, že pode jménem statk
královských rozumjí také statky ducho\ní, které

podle obyeje zemského byly pokládány ze závislé

pHmo na korun.^") Úmysl protestant nebyl po-

chybný, a jejich právo není tém více popíráno;^')

na jev však jest, že uinili velikou chybu tím, že

do smlouvy nevložili lánek uritjší.

V dob, kdy byla všeobecná snaha o povznesení

víry katolické po všem královst\á, jak by arcibiskup

mohl lhostejn pohlížet k vítzství kacístva na
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r)ezprostedních svých statcích? Spnr pnal pro dvo

msteka nmecká, položená blízko hranice zemské,

Broumov a Hrob. Broumov, který náležel

opatství benediktinskému, sváil se ode dávna se

svým opatem Volfgangem Selendrem,
jedním z nejzuivjších bojovníkii kurie. Po vítz-

ství protestant obec povolala duchovního evan-

gelického a vydala mu kostel mstský; porušení práv

patronátních bylo kiklavé, a když oby\'atelé na

stížnosti opatovy byli pinuceni navrátit kostel, de-

íensoi nezakroili; rozkolníci poali si tehdáž stavt

chrám, jenž pes nové, tehdáž mén odvodnné
protestace Selenderovy byl vysvcen roku 1612.

Opat zakázal jim konat v nm služby boží a dostal

výslovné naízení rady královské; obyvatelé však

nedbali toho a defensoi ujali se jejich pe. Vc se

protahovala; nkolikrát novými mandáty pikazo-

váno zavít chrám; nebylo jich vykonáno. Když
se roku 1617 Matyáš vracel do Vídn, pedvolal ped
sebe do Pardubic zástupce obyvatelstva, písn vy-

týkal jim neposlušnost jejich a hrozil jim vší písností,

neupustí-li od svého odporu; vyzval je, aby klíe

chrámu odevzdali opatu a list svdomí od nho vy-

daný aby pedložili místodržícím v Praze. Obyva
tele neposlechli jako díve, a když do msta pibyla

komise královská, chopili se zbran i vypukla vzpou-

ra. Královští komisai odjeli bez poízení (v beznu
1618). Osm pedních mšan, obeslaných do Prahy,

bylo vrženo do vzení; obec však neustoupila.

Tato píhoda zpsobila dosti živé pohnutí

v zemi : — události hrobské se potkaly s ohlasem zcela

jiným nejen v echách, ale po vší Evrop. Msteko
Hrob pi hranici saské chtlo mít také svj kostel

protestantský: arcibiskup dal jej zavít (1614), a-
koli jeho práva k mstu byla pochybná; nespokojil



— 577 —

se ]en tím, že protestantm zakázal konání jejích

služeb: kiklavjším ponížením zákona zapovídal

jim chodit do chrámv okolních a trestal osoby vzpou-

zející se; úedník jeho dr. Ponzon hrozbami a tý-

ráním hledl poddaný lid sob svený pivést k víe
ímské: arcibiskup, aby nikdo nemohl pochybovat

o jeho úmyslech, rozkázal konen zboit kostel pro-

testantský; ve tech dnech byl srovnán s zemí (ii.

až 13. prosince 1617). Provokace byla zejmá,
výkik hnvu se rozlehl zemí a pohnutím zachváceno

bylo všecko Nmecko.
Defensoi užívajíce privilegia povoleného jim

majestátem, svolali do Prahy sjezd protestantský

(5. bezna 1618); Thurn pednesl stížnosti evange-

líkv, a shromáždní poslalo žádobt císai., dožadujíc

se spravedlnosti: zárove se domáhalo zakroerí
druhých zemí korunních; sjezd se takto chápal opt
konfederace, která tak nešastn byla zmaena roku

1615; potom se odroil k msíci kvtnu, aby vy-

slechl odpov panovníkovu. — Matyáš pijal velmi

nelib stížnosti kacív a nejen odepel jim všeliké

zadostuinní, ale písné zakázal i všeliké nové
shromáždní, a vší váhou svého hnvu hrozil tm,
kdo by neuposlechli jeho rozkaz.

Císa, díve než odejel do Vídn, ustanovil v Pra-

ze místodržitelstvo, v kterém zasedali nejnená\d-
njší náelníci reakce a mezi nimi Jaroslav Bo-
ita z Maitinic a Vilém Slavata
z C h 1 u m u; strana evangelická, jsouc uražena od-

povdí Matyášovou, s vtší nebo menší jistotou ob-

\icvala místodržící, že ji sepsali, a jejich neoblí-

benost tím jen vzrostla. Akoli se vc zdá pravd
nepodobnou, dnes jest dokázáno, že list byl opravdu
složen ve Vídni a že byl dílem Khleslovým. Dvr
byl jaksi opojen svými úspchy. Byla tu strana velmi

I>«al*-Vui£nra, Kmec MmecUtnMtl 6Mk4. IL ..
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mocná nelekající se srážky; první ministr ustupaje

všeobecnému proudu, nebo snad v nadji, že do-

sáhne pízn Ferdinandovy, tentokrát se vyslovil

pro násilná rozhodnutí: ,,Liška ustupuje lvu," prav'il.

Tato pevnost nepotrvala však dlouho. Defensoi
projevili pevný zámr neupustit od sjezdu svola-

ného na msíc kvten; ím více se piostrovala jejich

opposice, tím víc ustupoval Khlesl, a jestliže nepo-

volil již i samé rokování, e jeho nebyla již tak ka-

tegorická, a na místo hrozeb nastoupilo napomínání.

Bylo píliš pozd, a tímto ústupem byla jen rozmno-

žena smlost protestantiív.

Ostatn tehdáž práv stavové protestantští byli

velice rozhoeni pokusy dvoru, aby stav mstský
byl odtržen od nich a aby byl oživen starý utraquism.

V Praze mezi osobami svtskými i duchovními bylo

ješt dosti lidí, kteí se jen proti své vli piznávali

ke konfesi evangelické, a kteí litovali starého ná-

boženství národního se slavnými jeho obady; se-

kretá královské kanceláe Pavel Michna se spojil

s nkolika nespokojenci a piml je k tomu, že po-

depsali žádost k císai, aby byly obnoveny obady
utraquistické. Jeden z jeho spoleník, fará u sva-

tého Mikuláše f na Starém mst pražském, na bílou

sobotu konal slavné processí a konšelm, kteí se

ho úastnili, kanclé poslal listy, dkuje jim z toho

a ujišuje jich císaskou pízní a milostí. Hnutí

mohlo se stát nebezpeným: náelníci odboje však

nepopáli mu asu k rozvoji.

Vdcové se shromáždili v Praze dne i8. kvtna
i složili jisté prohlášení, které poslali farám mst-
ským a které následující nedli ve všech kostelích

bylo teno s kazatelen. — Dne 21. kvtna zahájen

byl sjezd protestantský; prese všecky hrozby a úsilí

místodržitel byl etnji obeslán nežli pedešlý;
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§est mést bylo na nm zastoupeno. Po modlitbách

a písních peten byl list královský složený slovy

velmi mírnými, ale popírajícími zákonitost shro-

máždní. V následující schzi stavové se usnesli

jít k místodržitelm a podat jim svou odpovd. —
Není-li to neopatrné? Mluvilo se o úkladech; po-

sádka prý sesílena; což kdyby brány hradní byly

zaveny za stavy a tito uvznni 1 — Žádáno na místo-

držících, aby se stavové mohli dostavit v zbrani.

— ,,A co," zvolal nejvyšší purkrabí, ,,pana hrab
z Thumu abychom jíti dáti mli, našeho nejmilejšího

ujce a švakíka? Uchovejž toho milý Pán bh!" —
A bez nesnází udlil žádané svolení.

Thurn a jeho pátelé byli již tehdáž odhodláni

k odboji; okamžik zdál se jim konen vhodný, aby
vykonali zámr dávno již zamýšlený, a vyvrátili

v Cechách dynastii Habsbiurskou; k tomu musili

mocí pinutit stavy a pekazit všeliký pokus o optný
smír. Dne 22. kvtna ve schzce konané v dom pana
Albrechta zo Smiic^*) Václav Vilém z Roupova, Lin-

hart Kolonna z Felsu a Jindich Matyáš Thurn se

ustanovili vydat na smrt nejnenávidnjší své pro-

tivníky, mezi jinými Martinice a Slavatu. Druhého
dne hrab Jáchym Ondej §lik, vzav stranou posly

Slánské, ,,Víte o tom dobe," pravil jim, ,,že nás

jednuškové o majestát pipraviti chtjí, kterého

jsme z milosti boží dosti tžce dosáhli, ale k tomu
s pomocí boží pijíti nedopustíme. Dnes uslyšíte a
uhlídáte hrozné a neslýchané vci, kteréž jste jak

živi ani pedkové vaši i naši nevidli a neslyšeli, a

které se stran pod jednou líbiti nebudou. Nebo páni

stavové o to se, aby majestát v své podstat a ce-

losti zstati mohl, upímn zasaditi a k rušitelm
jeho podle spravedlnosti se zachovati chtjí . . .

Slezáci jsou na hotov a ti, bude-li toho poteba,

37
•
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mezí našich chrániti budou." Nkteré jiné osoby
byly zasvceny v spiknutí; Budovec je schválil.

Zámry spiklenc pronikaly na veejnost; v mst
bylo plno vavy; židé a katolíci zavírali své krámy,
lid se tlaf^il v ulicích jsa hotov ke vzpoue a vyká-
vaje jen znamení, aby se \'rhl na kláštery a domy
jesuit.

Dne 23. kvtna 1618 kolem deváté hodiny ranní

stavové šli mstem, ubírajíce se na hrad; všichni byli

ozbrojeni, vtšina provázena eledí brannou. Bez
pekážky oteveny jim brány hradské, i odebrali se

nejprv do sín snmovní, aby tam vyslechli tení
protestace, která mla být odevzdána místodržícím;

byla velmi struná, pipomínala v nkolika vtách,
že jedinou píinou pedešlého sjezdu jsou kivdy,
jimž byli vj^dáni; jejich úmysly oerovány u krále;

oni sami obviováni ze spiknuti; jejich sjezdy mh'
být zakázány a stavové zastrašeni tím, že by se sáhlo

na nkteré osoby; ,,však k tomu bhdá nepijde,

a na n stavo\'é toho nedopustíme. Neb my všickni

summou za jednoho stojíme a jeden za všecky.

Což aby se nestalo, o to se svými životy a hrdly po-

dle nejvyšší možnosti zasaditi a do nejposlednjšího

pemožení piiniti chceme." Spis konen se do-

tazoval pímo místodržících: ,,ponvadž skrze jejich

ruce taková poruení procházela a J. M. C. rady a

v tomto království místodržící jsou, také-li jsou

k takovým vcem tžkým a nebezpeným na záhubu

pánv stavv pod obojí radili a jim povolovali, an

mli ku pokoji spíšeji nežli k rozbroji podle svých

poNnnností raditi, aby se v tom zjevn pronesli."

Mysle byly již velmi roznicen3^ když se dostavilo

nkolik mšan Starého msta pražského. Na Novém
mst protestante pes odpor nkterých konšel
snadno dosáhli vtšiny, a obec pistoupila k stavm;
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ale na Staxém mst rázností purkmistra a vlažností

rady mstské byly zmaeny plány rozhodnjších

protestantských mšan;'') pochybujíce o vý-

sledku hlasování, opustili sí radní a odebrali se

na hrad, kde vypravovali, že královský rychtá za-

vírá konšely, kteí chtli bránit svobody náboženské.

Pod dojmem tchto povstí stavové vnikli do sín,

kdež oekávali jich místodržící.^")

Hrad Pražský neml tehdáž té podoby, jaké

nabyl pestavbami XVII. a XVIII. století. Byv po-

at od Karla IV. podle vzoru Louvr, byl velmi

ozdobenod Vladislava II., za jehož vlády vystavena

bylo sí stavovská, která ješt dnes budí obdiv všech

cestovatel jakožto jeden z nejznamenitjších pa-

mátník renaisanního umni v Cechách. Výše
jsou sín a svtnice, které byly kanceláemi úad
zemských, a mezi nimi byla sí prostední velkosti

temi okny osvtlená; byla to poradní sí místo-

držících. Hradany na levém behu Vltavy se zve-

dají na dosti píkrém pahoru, jenž trní nad mstem,
a okna poradní sín, odkud se otvírá pekrásná vy-

hlídka, hledí ku píkopu velmi hlubokému.

Z desíti místodržících pišli toliko tyi, nej-

vyšší purkrabí pan Adam ze Šternberka,
purkrabí Karlšteinský Jaroslav Boita
z M a r t i n i c, nejvyšší sudí Vilém Slavata
z Chlumu a Košumberkua pevor ádu
Maltského Dpclt z Lobkovic. Vtšina jich,

byvši tajn zpravena o zámrech Thurnových, po-

kládala za dobré ukrýt se; sekretá královský Pa-
vel Michna, pravý náelník spiknutí, znaje

dobe nenávist, kterou vzbuzoval, uprchl; Martinic

a Slavata, a se i jim dostalo výstrah, nemínili jich

dbát.
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Místodržící, vyslechSe pednesení stav, žádali

za propjení spisu, aby jej mohli pohodlnji pro--

zkoumat; protestante svolili, ale žádali za odpovd
pesnou a bezprostední. Nejvyšší purkrabí se vy-
mlouval tajemstvím úedním: jest prý to neslý-

chaná vc, aby se na radách císaských, kteí se

písahou byli zavázali, zachovávat v úedních v-
cech celé tajemství, nco podobného bylo žádalo. —
,,Bu že dávána bývala odpo\d nebo ne," ozval se

hrab Thurn, ,,jim že na tom nic nezáleží, než aby
ráili viti a vdti, že odtud nepjdou, dokud jim

svtlá a patrná odpov na otázku jejich dána ne-

bude." — Spoleníci kieli, že ,,nepjdou, nepjdou"
a že ,, jinak uiniti nechtjí," pozvedujíce ruce, aby
Boha vzali za svdka svého rozhodnutí. Nejvyšší

purkrabí žádal aspo, aby byli dotázáni nepítomní
místodržící a zvlášt nejvyšší hofmistr pan Adam
z Valdšteina, bez jehož vdomí nemohou rozhodnout

o niem. — Není toho potebí, zvolal Vilém starší

z Lobkovic; byl jsem verejšího dne u nho i pravil

mi, že ,,nikda k tak škodlivému doložení neradil a

nepovoloval". Pravými vinníky jsou tito zde, Sla-

vata a Martinic, — a když se onen chtl tomu stavt
na odpor: ano, pokraoval Vilém, zda se on nepro-

tivil vždy majestátu? Jak by nyní neusiloval o jeho

zniení?

Jednotliví páni se vložili potom do hádky, vy-

ítajíce obma míbtodržícím násilnosti proti pod-

daným, z kterých byli obviováni veejným mín-
ním; Martinic chtl se ospravedlnit. ,,Ml! mlí"
voláno na, ,,však o tob víme, co jsi a co jsi inil."

Jáchym Ondej Šlik ,,horliv a slzav jakožto vrný
a horlivý milovník náboženství svého" uinil jakýsi

struný pehled událostí, pipomenul, že Thurn ne-

slýchaným porušením frivilcgií zom-kých byl pi-
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praven o purkrabství Karlšteinské: — ,,Vy pak, ni-

emná jezuvitská pacholátka s tmi vašimi po-

chlebníky, sekretáiky jste to ped sebe vzíti smli

,

nevdouce již, kterak jina nás šiditi, anoi jiné na zleh-

ení strany naší. I aby jste o tom vdli, že baby
nejsme a že se vám šiditi nedáme, protože s vámi

osobami v stavu rovnými initi máme , . . Dokud
stah páni, rozšafní a moudí, toto království spra-

vovali, dobe ono stálo: ale jak vás jezuvitská pa-

cholátka na pední místa vlepili, tak se v nm všecko

naopak dje." Tu jeden z stavu rytíského ekl:

,,Páni, pejte nám nebeského království, však my
vám pekla nezávidíme." — ,,Jaké jest mé provinní,"

tázal se Thum, ,,že jsem obsílán ped soud královský?

Snad na mn se chce nco zaíti a k mému hrdlu

sáhnouti, potom pak i k jiným by pikroeno bylo."

— Mysle dosáhly potebného stupn rozilení: Thum,
Fels a Lobkovic pokládali okamžik za vhodný, aby
dosáhli od svých pátel rozsudku, jakého si páli:

myslíte-li, zvolal Fels hlasem hromovým, aby tito

dva vinníci za nepátele obecného dobrého a ru-

šitele majestátu byli pokládáni, a má-li podle toho

k nim pikroeno býti? — Nastalo utišení veliké;

ve chvíli, kdy bylo spáchat zloin, mnozí váhali;

pomýšleli snad na nevyhnutelnou válku obanskou,
která bude následovati po tomto útoku, a mnohý asi

v tomto rozhodném okamžiku pedvídal hrzy, jež

rozpoutá v zemi. Po nkolika okamžicích nejvyšší

purkrabí užívaje okamžitého utišení a doufaje upo-

kojit docela nespokojence, ohlásil, že ani on, ani jeho

spoleníci nejsou zodpovdní za list, kterým král

zakazoval svolání sjezdu protestantského. Akoli
ekl pravdu, nebylo mu uveno; jeho prohlášení

však zpsobilo jistý dojem, a zdálo so na chvíli, že

nebezpeí je zažehnáno.
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Thum nechtl, aby mu vyrvány byly jeho obti,

i uinil svá opatení. Následkem vyjednávání roku

1609 Rudolf vydal plnou a všeobecnou amnestii za

všecky skutky, které pedcházely vymožení maje-

státu; patent podepsán byl všemi nejvyššími úed-
níky katolickými, vyjímaje Martini ce a Slavatu, kteí

se tomu vzpírali tvrdošíjn. ,,Kdyby se v budoucnosti

mlo státi," slavn ohrazoval se tehdáž Budovec,

,,že by list majestátní k porušení pišel, to že by sta-

vové musili oddávati se podezení, že tito dva pá-

nové jsou pvodcové porušení jeho, a nic že by jim

potom nesmlo pekážeti, zastávati se práva svého

proti všem jeho rušitelm až do nejkrajnjšího pe-
možení." — Pavel z ían pipomenul tato slova

Budovcova a pipojil: ,,Ponvadž stavové jsou o tom
vskutku pesvdeni, že oba pánové mají za rušitele

majestátu považováni býti, proto prohlašují je za

nepátele své a obecného dobrého i za odbojniky

království eského vbec." Srovnáváte-li se se

mnou ? otázal se svých pátel. — Ano, ano, ozývalo

se se všech stran. Jaká škoda, že nemáme tu také

,,D 1 o u h é h o", pipomínali nkteí, míníce tím

nejvyššího kanclée, který s Matyášem dlel ve Vídni.

Kostky byly vrženy; nejvyšší purkrabí a ki-

žovník se pokoušeli prostedkovat, prosili stavv,
aby svých rukou neposkvrovali krví a slitovali se

nad sebou samými a nad královstvím. Slavata a

Martinic drželi se jich, prosíce, aby neopouštli jich;

Martinic byl ze nejvyššího purkrabího, který poží-

vaje dosti velké obliby u stav, hledl vytrhnout

jej z rukou nepátel. Šternberk spolu s Dpoltera
z Lobkovic byli však násilím odtržem a vyvedeni

z kanceláe.

„A nyní s šelmami do arestu neb do Cemé vže,"
ozval se nkdo, chtje snad zachránit je. — „Ven
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Z okna, ven z oknal" volali druzí. Vilém z Lobkovic
piskoil za Martinice, chopil se obou jeho rukou,

kdežto Thurn popadl Slavatu a chtli ho vléci

k oknu. Oba místodržící se bránili a vzpírali ze všech

svých sil. ,,Aspo zpovdníkal" žalostiv prosil Mar-
tinic. — „Ale práv hned tob sem ješt ty šelmov-

ské jezuity pivedeme!" odpovdno mu. — „Poru
duši Pánu Bohu," pravili druzí. — Nkolik šlechtic

popadlo ho: v erném plášti, s rapírem a tulichem,

však bez klobouku vyhozen byl po hlav do hlubiny

hradského píkopu; byl to pád s výše 28 loket. Když
padal, slyšet bylo, jak siln volal: Jesus Maria! —
, .Vzácní páni, tu máte druhého!" pravil Thurn,
ukazuje na Slavatu. Slavata zachytil se pravou ru-

kou okna; hruškou dýky nebo kordu bil ho nkdo
v lánky prst tak, že se spustil rámce a sletl do
propasti.

Sekretá Filip Fabricius, který s úz-

kostí pihlížel tomuto hroznému výjevu, pistoupil

k hrabti Šlikovi, prose ho za ochranu. Stavové
chtíce se na nm pomstít za Michnu, jehož nemohli
stihnout, za pány poslali služebníka. Dopadl velice

rozmrzen a obraceje se k Martinicovi pravil: ,,Ale

což pak jsem jim jen udlal, že mne také vyhodili?"

— ,,Pane Filipe," odpovdl Martinic, ,,není nyní

k tomu asu, tak se tázati a ekati, co stavové od-

povdí. Ponvadž jste z nás nejerstvjší, vsta-

nouce radji, pomozme panu Slavatovi a donesme
ho pospolu do domu paní kancléovél" — Náhodou,
která pokládána za zázrak, Martinic a sekretá utr-

pdi pi svém pádu dosti lehkých poranní; horší

byl stav Slavatv. Padaje poranil se dosti tžce
o kamennou imsu dolejšího okna, pak se svalil až

do hlubokého píkopu; ležel tu polou mrtev a u ve-

likém nebezpeenství, že se udusí krví, která prý-
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ítíc Z rány na hlav tekla mu do úst, a pláštm, z n-
hož se nemohl vyprostit. Martinic pivalil se k nmu,
pomazal ho pod nosem a na spáncích balsamem, jejž

podle obyeje tehdejšího ml pi šátku v stíbrné

lahvice, i povzbuzoval i napomínal ho, aby se po-

siloval modlitbami. Nkteí páni se vyhnuli z okna,

aby vidli, co se stalo s odsouzenci, a byli nemálo
pekvapeni, vidouce, že se jim nevede píliš zle.

Pivolali své služebníky i rozkázali jim, aby ,,stí-

leli na jejich kži a dokonce je zabili." Nkolik ran

skutené padlo s oken a s val, ale chybily se. Slu-

žebníci hradští pikvapili, nkteí pátelé se pi-
družili k nim, a jejich úsilí se podailo zachránit je.

Fabricius opustil ihned Prahu a jel do Vídn, kam
pinesl podrobné zprávy o povstání; byl povýšen do

stavu šlechtického i pijal predikát ,,z Hohenfallu".

Martinic prchl do Bavor, Slavata, jenž nalezl útulek

v paláci manželky pán kancléovy Polyxeny

z Lobkovic, byl stežen v polo\nním zajetí, až

konen následujícího roku podailo se mu opustit

Cechy.

Katolíci pipisovali zachránní raístodržících

zázraku; žena njaká vypravovala, že vidla pannu
Marii v plášti nákladném barvy nebeské, ana Mar-

tinice a Slavatu berouc do kídla téhož plášt, je pk-
n a povlovn skládala na zemi. Protestante dávali

výklad pirozenjší: odsouzenci padli na smetišt;

od mnoha let prý vyhazovány do píkopu papíry

kanceláe, a pád místodržících byl zmírnn hnojištm

zkypeným a zmkeným. Slavata popírá dokonce

tuto okolnost, což není rozhodným dkazem, nebo
pamt jeho podléhala zajisté dosti vážným slabostem,

a v tomto pípad zvláštním zajisté mohla být po-

nkud zahalena. Ostatn o to nebží: ,,pes to všecko
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ízení božského pi té vci nic nezlehuje . . . nebo

zaasté pi hází se, že mnohý na rovni padna nohu
zláme neb hlavu dokonce srazí. "'^)

Mezi pány a v shromáždní strany pro-

testantské mnohý byl dojat tímto znamením: zda

Bh pechází do táboru katolík? Vtvina zem pi
zpráv o zloinu 23. kvtna pocítila jen hrzu a ne-

libost. Zajisté nezasluhovali žádného soucitu sek-

tái, kteí neohlížejíce se na zákony a zízení zemské,

nepestávali svou nená\stí pronásledovat rozkol-

níky, a jejichž fanatism nelítostný se nelekal války

obanské a zkázy vlasti, aby církvi zabezpeil ví-

tzství. Jsouce hluboce proniklí nesmiitelnými na-

ukami rozšíenými od jesuit, nikdy neuznali

upímn zásadu svobody náboženské, a rovnost vy-

znání vycházející z majestátu budila v nich pové-

renou hrzu. Jakožto zrádci své vlasti, nehodní

vysokých úad, jež zastávali, svolovali ke všem
prostedkm, a žádné opatení nezdálo se jim ani

nebezpené, ani ukrutné, k obnov panství církve

ímské.

Ale nech jejich zámry byly jakékoli, násilí na

nich vykonané nebylo proto mén zloinné. Spiklenci

k své obran marn se dovolávali podání zem eské
a mst pražských, upomínek na ímany a jiné slavné

národy, kteí se kal shazovali nepátele obecného

dobrého, nebo píkladu Jezabely ukamenované od

Žid; jejich skutek nebyl tím mén nehodný. Všecka

ustanovení práva psaného a spravedlnosti byla ha-

nebn pošlapána; místodržící byli trestáni pro sku-

tek, jehož nezpsobili, byli odsouzeni bez výslechu;

všecky ochranné záruky obrany byly porušeny proti

nim, a jejich žalobcové, jsouce zárove soudci a

s ran. mi, nebyli nij.k, jak pcdtírali pozdji, vy-
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konavateli rozsudku, nýbrž prostými vrahy. Tato
vražda, chladn uvážená a podle vykonaná, zahájila

povstání zpsobem nejžalostnjí^ím a zdála se pe-
dem ospravedlovat ukrutenstvi. s kterými byla po-

tlaena ti neb tyi léta pozdji. ^^)



— 589 —

Poznámky k hlav II.

1) Skála I. str. 331.

*) [Historie o tžkých protivenstvích
církve eské, Praha, 1888, str. 112.]

*) Chlumecký, str. -j-ji.

*) Chlumecký str. 8';3,

*) [Po dlouhé dob útisku a pronásledování brati
roku 1609 slavili voln své bohoslužby vkapli betlém-
ské a v kostele a sv. Benedikta. Zvláštní smlou-
vou ze dne 7. bezna postoupena jim od university pražské

kaple betlémská spolu s koliejí nazaret-
skou za roní plat 100 kop gr. míš. V kolleji nazaretské

brati oteveli svou školu, jejíž uitelé povinni byli .se svým
žáky chodit do university a pednášky tamjší doma v své

škole s nimi opakovat. Jednota bratrská jakožto

vlastní ddika opravných snah Kaso-
vých nadjn se ujímala jeho díla na míst, v djinách
reformace eské tak památném. Po smrti br. Matje
Cyra (f 1618), prvního kazatele a seniora konsistoc,

strana katolická se pokusila o vytržení kaple betlémské
z rukou Jednoty, ale její úklad zmaen ostražitostí a odhod-
laností mistrv akademie Pražské hájících sob starého práva
podacího. Defensoi, na nž od mistr vc složena, ustano-

vili za kazatele br. J a n a C y r i 1 1 a. Další spor petržen
byl vypuknutím odboje stavovského. O osudu br. Cyrilla

po bitv blohorské viz poznámku na str. 534. Kaple bet-

lémské ujali se potom jesuité zídivše pi ní seminá sv.

Václava. Seminá ten zaven r. 1783 na rozkaz císae Josefa
II., a kaple betlémská, jedna z nejvzácnjších památek hi-

storických na Starém mst pražském, zboena r. 1786.

i

•) Vyjednávání o nástupnictví Matyášov mistrn
vylíil Ginely v první kapitole své Geschichte des
dreissigjáhrigen Krieges, Praha i86q. Spis

Gindelyho, pes to, že nkteré jeho ásti jsou slabší, jest
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jedoim z monumentálních dl historiografie našf doby, a

zvlášt pomry Habsburk k mocnostem cizím vyloženy jsou

na základ zpráv pehojných a s pesností v pravd podivu-
hodnou.

*) Viz Peška, Geschichte der Gegenre-
formation in Bóhmen str. 260—261.

") Skála II. str. 350.

•) Historie o tžkých protivenstvích
církve eské, kap. XIII.

^°) [Po*smrti nejvyššího kcmornlka pana Jana Sezimy
z Ústí osazeny dne 5. íjna 16 17 nov nejvyšší úady zemské.
Nejvyšší sudí zemský pan Jií z Talmberka po-
stoupil na úad nejvyššího komorníka, posavadní sudí
dvorský pan Vilém Slavata z Chlumu obdržel
úad nejvyššího sudího zemského, purkrabí Karlšteinský
ze stavu panského Jindich Matyáš Thurnpo
výšen na úaí^ sudího dvorského, a purkrabství Karlšteinské

propjeno panu Jaroslavovi Boitovi z Mar-
ti n i c. Od do hodnosti dostalo se Thurnovi sice povýšení,

ale co do píjm tžkého poškození, ježto purkrabství Karl-

šteinské vynášelo ron 8.000 tolar, kdežto nový úad jen

asi 400 tolar.]

") Apologie druhá, vydání V. Šuberta, Praha
1862; viz zvlášt str. 42, 45 a j.

12) Pamti II. str. 252.

") Ibidem I. str. 381, 391.

") Ibidem II. str. 138.

^*) Všecky tyto zprávy uvádí Gindely I. str. 238 až

230- ,,Pr.'ivé píiny vzbouení tohoto byly politické a k vy-

puknutí jeho vedly také podnty sobecké nkterých vdc,"
praví Tomek. ,, Protestantští stavové eští, osmlení snad

ným zpsobem, kterým vynutili majestát císae Rudolfa

ve vcech náboženství, snažili se o podvrácení moci krá-

ovské a o potažení rozhodné moci v zemi na sebe." —
Novjší djepis rakouský (od r. 1526 do r.

1860), Praha 1887, str. 174. — Pravili jsme již a dokážeme
ješt, že tyto pohnutky ctižádostivé mly velikou úast;
nesnadno jest píliš vážn pojímat pesvdení hrabte
Thuma a mnohých jeho pomocník, ale tím se vc nijak ne-

mní. Dlužno bylo bu se vzbouit nebo podrobit se ímu.
Bez odboje protestantism eský by byl — ponkud zdlou-

havji — zanikl, jako zanikl protestantism štýrský. To
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mek by re proto nehnval, a kaidf, komu tyto všeliké od-

chylky scholastické jsou zcela lhostejné, pochopi dobe jeho

df'vody Blahobyt zem nebyl by zdržen na vky. ani její

samostatnost potlaena, ani národnost ohrožena. Revoluce
byla hrozným neštstím, jenom že zodpovdnost za ni spadá
nejen na stavy, kteí podaikli ji, ale též na Ferdinanda a

jeho rádce, kteíž uinili ji nevyhnutelnoM.
") Gindely I. str. 69.
*') Tomek tvrdí sice, že protestante nebyli nijak

v právu, aJe nevysvtluje vc. Ostatn skutek sám má d-
ležito.st jen podružnoj. Poboení chrámu Hrobského bylo

jen kapkou, kterou petekla nádoba již plná: míra byla do-

vršena. A zdaliž evangelíkm nepíslušelo spravedlivé

právo chránit svých spoluvrc? Nejen pro obyvatele stat-

k duchovních, ale pro všechen poddaný lid selský mli se

dožadovat práva, aby stavt mohli chrámy, a byli by to

vru uinili, kdyby v s''é prostomyslnosti nebyli spoléhali

na snášelivost katolík. (Viz Gindelyho str. jr-.) Mínní
Gindelyho je tím dležitjší, ježto nelze ho pod2Írat, že

straní odboji, a ponvadž s poátku byl mínni opaného.
^*) [Dm bohatého pana Albrechta ze Smiic je t. zv.

,,dmMontagovský" na Malé Stran, kde se v jedné postranní
svtnici vžní stala proslulá porada náelník stavovských.

^•) [Vdcové rozhodnjší strany protestantské v m-
šanstvu pražském Fruevein mladší, Kutnaur,
Oršinovtský a SamuelAdam zVeleslavlna,
syn proslulého arcitypografa eského M. Adama Daniele,

všickni se piznávali k Jednot bratrské.]

"*) Skála II. str. 125. — O defenestraci srov.

Skálu II. 126—134 a Slavatu I. 89—94, II. 100— 104.

^) Skála II. str. 134.

**) Dnes není nejmenší pochyby o pedchozí úad.
Po zmaeném povstání náelníci protestantští pokoušeli se

vylíit útok jako njakou hádku a zprostit se své zodpo-
vdnosti. — Zajímavé jejich doklady nemají žádné ceny a
jsou úpln vyvráceny událostmi; všecken výjev je pipra-
ven, a vdcové ídí jej od poátku do konce. Nejsou nijak
uchváceni hnvem, a ješt nesprávnjší jest tvrzení, že
k tomu byli pinuceni svými spoleníky; naopak z pozorného
studia událostí tohoto dramatického rána vysvítá, že nezís-
knli ani lehce vtšinu stav pítomných; rozkolníci nenávi-
dli sice mlstodržících, ale celkem si nepáli odboje a za-

mítali prostedky krajní.



— 592 —

Slavata v svých Pamtech proti obvinni Thumovn
se brání velice obratn, a zdá se mi za jisté, že žádným soudem
nebyl by odsouzen. Tomu neodpírá nic, co víme o jeho
fanatismu; hledl, aby neporušil zejm zákon, jsa pe-
svden, že se již písným výkladem jejich pipraví restau-

race katolická: Jeho nepátelé byli tudíž nuceni zpsobit
mu soud tendenní, a poprava jeho byla prostedkem blaha
veejného, to jest zloinem.



ZÁVREK.
Zodpovdnost. — Evropa roku i6i8- strana protestantská

v Nmecku a v zemích Habsburských. — Vojsko eské. —
Finance. Roztržky politické a náboženské. Všeobecná

únava. Lid selský — Bitva na Bílé Hoe (8 listopadu 1620)

Podrobení ech. — Panství Habsburkv.

Den 23. kvtna, praví Skála, byl ,,poátek a

dvée všech našich bd a neestí." — Thurn dosáhl

svého cíle; stavové spálili za sebou všecky mosty.

V den defenestrace zídili prozatímní vládu složenou

ze ticeti direktor, naídili sebrání vojska, za jehož

vdce byl zvolen Thurn, vyslali posly ke knížatm
nmeckým, aby se domáhali jejich pomoci, a ke sn-
mm druhých zemí rakouských, aby dosáhli jejich

podpory. Arcibiskup, jesuité a opat brevnovský

byly vypovdíni a všickni, kdo se nepodrobili nové

vlád, byli prohlášeni za nepátele veejné.

Státní pevTat hrabte Thurna a jeho spolu-

vinník byl nejen zloinem, nýbrž i velikou neob-

ratností a hroznou neopatrností. Byl posledním

dsledkem žalostné vlády, kteráž osudy zem z-
stavovala hrstce vdcv, a smutným trestem za

dvojsmyslnost, kterou se po tak dlouhá léta jménem
svobody náboženské zakrývaly oligarchické snahy

panstva. Naproti zámrm Ferdinandovým úkol

protestant byl jasný; jejich povinností bylo stát

Denis-Vanura, Konec samostatnosti (eské. II. ^g
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na ústav a pipoutat k ní krále. Vyzývavostí pro-

tivník byla jim vytvoena znamenitá situace;

však poškodili ji tím, že se chopili rychle offensivy,

kdežto vražedným jejich pokusem se dostalo slito-

vání lidem, kteí zasluhovali toho nejmén.
Však písnost naše k mužm, kteí náhle roz-

nítili vzpouru, nesmí nás zavádt, abychom zapo-

mínali na události pedchozí. Zodpovdnost padá
na ob strany. Reakce, v níž pokraováno po n-
kolika pestávkách za Rudolfa a Matyáše, nalezla

konen ve Ferdinandu štýrském panovníka žá-

doucího; její síly byly pipraveny, takže si nepála,

aby unikl jí vhodný okamžik; pi vtší opatrnosti

a vytrvalosti rozkolníci byli by získali jen nkolik
let, ale nebyli by zažehnali krisi. Jesuité chtli

pipravit Cechm týž osud jako Štyrsku: bylo to

potebnou podmínkou kížové výpravy, kterou hod-

lali potom zahájit v Nmecku.
Protestantm eským nezbývalo než vclit mezi

odbojem a odpadem. Chceme-li vyzkoumat, kde

je nejvtší trestuhodnost, tato úvaha ovládá spor,

a rozhodnutí, ke kterému dospjeme v podrobnostech,

stává se skoro lhostejným: zda v prospch arcibis-

kupv znla smlouva, když kázal poboit kostel

hrobský? Zda stížnosti stav protestantských byly

všecky spravedlivé? — Na tom málo záleží. I když
pipustíme, že Slavata vyvrátil docela apologii

stav — concesso, non dat o, jak dí on sám
— zdaž uznával svobodu svdomí a rovnost bludu

s pravdou? — Nikdo se neodváží tv'rdit to, a on sám
to nepraví. Všeliká shoda byla tudíž nemožná.
Narazilo se na jeden z onch spor svdomí, z nichž

není východu než válkou. Ani o vzpoue nelze

opravdu mluvit; Habsbmkové své poddané zprostili

písahy vrnosti tím, že porušili podmínky smlouvy
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uinné s národem. Dležito bylo pro rozkolníky,

aby získali nejlepší nadje v úspch, a veliký pro-

spch by jim vyplynul, kdyby byli vykali, až se

plán jejich nepátel rozvine otevenji.

Katolíci byli si vdomi nesmiitelného odporu

své vle s požadavky evangelík; proto pedvídali

výbuch, ano páli si ho, protože se okolnosti zdály

jim píznivé. Ale i v jejich táboe práv tak jako

v adách evangelík dosti bylo muž nerozhodných

a bázlivých: Matyáš a zvlášt Khlesl se hrozil po-

nkud oekávaných bouí a práce jim nastávající;

ministi španlští se zejmými obavami zvdli o vy-

puknutí boue, jejíž dlouhé trvání a hrozné zápletky

pedvídali. Tato úzkostlivost a plachost zmizely

brzo ped zuivým tlakem fanatik. Vypravuje se,

ie ped Prahou v pedveer osudné bitvy, kterou

byl rozhodnut osud Cech, pední vdcové vojska

císaského v porad jednali o opateních, jež by bylo

podniknout; nkteí vdcové se vzpírali bezpro-

stednímu útoku, a jejich námitkami zviklaly se již

mysli nejstatenjší, když se náhle prosted shro-

máždní objevil karmelitán Dominicus a Jesu Maria;

pinesl vévodovi Maximilianovi me požehnaný od

papeže a provázel výpravu jakožto hlavní kaplan;

vyítal vdcm zbablý jejich nepokoj, vybízel je,

aby se s vt^í dvrou odevzdali do rukou Boha,

který neopustí svých vrných; zatím jesuité a jiní

mniši probíhali ady vojska, opojovali je zbožnou

horlivostí: nebe prý se otevelo, kázali, a bylo vidt,

jak sama panna Maria metá kletbu na kacíe. —
Vkroení Dominikovo mezi tyto stízlivé vojevdce
zajímavým zpsobem vyjaduje nám povšechnou
situaci za této doby.

Po ti tvrti století Tovaryšstvo, rozšíené po
všem svt a oživené pesvdením zuivým, kázalo

38*
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boj proti kacíství; svým ohnm roznítilo vojíny i vd-
ce a nyní dávalo jim znamení k boji posvátnému.
Maximilian bavorský, když naléháno na, aby se

úastnil vyjednávání s Cechy, dlouho se zdráhal:

svdomí prý zapovídá mu spolupsobit ph smlou-

vách, které pedpokládaly možnost smíru s rozkol-

níky; svolil jen s výslovnou podmínkou, že církvi

nebude nijak ublíženo. Zachoval se pamtní spis

poslaný od Ferdinanda dvoru madridskému: dlužno

využitkovat povstání, praví, jakožto výtené pí-
ležitosti vyprostiti císae z otroctví, v nmž byl

chován až dosud, zdrtit \šeliký odpor silou brannou
a v Cechách znova zídit moc panovnickou, ústupky
pedešlými tolik poškozenou.

Srážka byla tudíž nevyhnutelná, a stavové

eští dobe postehli situaci, když s neobvyklou
chladností vyslyšeli návrhy vyjednávai, které jim

byly podávány z Vídn. Po smrti Matyášov (20.

bezna 1619) nechtli uznat za krále Ferdinanda,

a po nkolika msících kurfit falcký Fridrich V.

byl zvolen za krále eského (26. srpna). Na neštstí

odbojní stavové neprohlédli dosti jasn rozhodnou
dležitost zápasu, který poínali, nebo spíše, jsouce

obtmi chyb odvkých a politiky zhoubné, zahájili

boj se zloinnou lehkomyslnosti, aby pokraovali
v nm práv s tak malou obratností jako nedosta-

tenou oddaností a odvahou. Od pl druha století

snahy jejich neustále se nesly k zízení oligarchie

výluné a omezené, a samým svým úspchem byli

oddleni od ostatního národa a zárove vyprazeno
jejich srdce a zatemnno jejich svdomí, den pokuty
nastal: ve chvíli boje zstali osamoceni, bez spojenc,
a oni sami na obranu vlasti pinášeli jen obmezené
pedsudky a malicherné názory.
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Sobectví nejen snižuje duše, ale i kazí rozum:

náelníci protestantští za dlouhých ptek pedcho-
zích zvykli splétat politiku s pletichami. Ve chvíli

nejdležitjších rozhodnutí nikdo z nich neml do-

statené vážnosti, aby hnutí poskytl nevyhnutelné

svornosti a nikdo nehledl vyzkoumat nadje, které

jejich podniku kynuly z postavení Evropy za této

doby. Jak velice vynikne jejich nevdomost a lehko-

myslnost, pihlédneme-li ke zdlouhavým a vytrvalým

pokusm Jindicha IV. a R'chelieua, kd3^ž chtli

uinit útok nadm rakouský. Bylo na jev, že Habs-
burkové neupustí od Cech bez zoufalého úsilí, a

otázka, zda se vtšina ve sboru kurfit nmeckých
dostane od katolík ku protestantm, byla dosti

vážná, aby celá Evropa pihlížela pozorn k udá-

lostem pražským. Zda Thurn a jeho pátelé pro-

zkoumali pdu a pedvídali následky svého inu
pijetí, jakého se dostane odboji v cizin?

Pouhým ohlédnutím kolem sebe byli by se po-

uili, že okamžik je špatn volen, a pesvdili se o

nebezpeenství, do nhož ukvapeným skutkem vrhali

svou vlast. Ve Francii politika Jindicha IV. byla

úpln opuštna od prostedních jeho nástupc a po
nkterém kolísání neutrálnost ministr Ludvíka
XIII. byla na veliký prospch Habsburk: vj^slanci

francouzští pimli unii evangelickou, že s ligou ka-

tolickou sjednali smlouvu Ulmskou, a toto odpadnutí
unie poskytlo vévodovi bavorskému Maximilianovi

možnost, pivést do Cech vojsko, kterým vzpoura
byla potlaena. — Jakub I. ani^lický se vynášel, že

na místo Jindicha IV. nastoupil v elo protestantské

strany evropské, a k tomu nebylo potebí, než se

vrátit k tradicím Alžbtiným. Cechové spoléhnli

na jeho podporu; veejné mínní se vyslovovalo pro

n vášniv, i doufalo se, že král neopustí svého zet
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a svou dceru. — Ale politika se nekoná domysly a

pravdpodobnostmi. Zda tito vdcové, kteí svou
pošetilostí brali na sebe tak tžkou zodpovdnost,
mohli pehlédnout piostednost Jakuba I. a jeho

tajné obmysly? Král an£;lický jsa velice prosáklý

ideami absolutistickými, byl spíš uražen smlostí
lidí, kteí se odvážili v pochj^bnost uvést svrcho-

vanou moc panovnickou, nežli dojat nebezpeen-
stvím, jímž pád Cech hrozil protestantismu; pro
válku byl by se musil domáhat podpory svého par-

lamentu, a jak mohl vážn pomýšlet na roztržku,

když vyjednával práv o satek svého sj^na s in-

fantkou. Chtl ospravedlnit název ,,Mírumilovného",

jímž se chlubil, a všecka jeho pomoc pestávala na
nábožných napomínáních, jimiž zahrnoval Cechy.

Chováním Francie a Anglie se ídilo chování

mnohých stát podružných. — Vévoda savojský,

který poslal již nkterou pomoc stavm povstalým

a jednu chvíli se ucházel i o korunu, couvl, jakmile

pozoroval, že by nedošel podpory Ludvíka XIII., a

nabídl své spojenství Ferdinandovi. HoUandané
poskytli sice nkteré pomoci, ale urputný zápas Ar-

minianv a Gomarist, v nmž se evniv^ost politická

splétala s vášnmi náboženskjmii, ochromoval je-

]ich síly, a ostatn jakmile Francie upustila od svých

útok na Španlsko, nejprostší opatrnost velela jim

ušetit svých prostedk pro vlastní svou bezpe-
nost. — Na severu Dán?-ko všecko bylo zabráno

spory s hansou; král švédský Gustav Adolf se hn-
val na evangelíky nmecké pro chladnost, s jakou

pijali jeho úsilí, když nkterý as ped tím vyslovil

pání, aby byl vzat do unie evangelické, a zamst-
nával se horliv pípravami k válce polské. Turci

konen se hotovili práv obnovit smlouvu pokoje

s císaem.
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Stav Nmecka nebyl lepším povzbuzením.

Zdálo se, jako by protestante omámeni byli vánkem
bludu a pošetilosti. Pes neustálé pokroky církve

katolické nedovedli porozumt povinnostem, jakéž

ukládala jim spása jejich víry, a neupouštli od kon-

fesionálních svých hádek. Nkteí politikové byli

znepokojeni pokroky reakce; jestliže Ferdinand zví-

tzí, zda se nepokusí odnít lutheránm statky se-

kularisované? — Ale cožl Nebezpeí bylo vzdálené

i nejisté a radji se zapomínalo na n: msta se na-

prosto zdráhala pouštt se do vci, která se podle je-

jich soudu týkala pouze panovník; evnivost stavv
oživla prudeji než kdy jindy a málem by byla vedla

k válce mezi ímskými stavy a msty. Kurfit Jan

Jií saský byl by snad sjednotil a získal celou stranu,

ale on se klonil k Habsburkm, jsa ostatn velmi

málo naklonn válce a revoluci. Jakožto lutherán

podziral Cechy a s nedvrou sledoval pokroky bratí

a propagandu kalvinistickou. Cechové se zase do-

máhali odvety za rok 1547, a tyto upomínky nelí-

bily se mu valn: jeho pedek, Moric saský, své kur-

fiství získal bitvou u Muhlberku; zda ml je navrá-

tit svým bratrancm, vévodm výmarsk^TH? Ka-
zatel jeho Hoe utvrzoval jej v tomto smýšlení; ml
ve vtší nenávisti bratry eské než katolíky a hoel
touhou pomstít se Cechm, že byl od nich špatn
pijat. Zvolení Fridrichovo konen velice rozho-
ilo kurfita saského. NežádcJ sice koruny, kterou

vtšina snmu by byla radostn jemu podala, ale

neodpustil kurfitoNd, že ji pijal, i spojil se proti

nmu s Ferdinandem. — I z len unie mnozí byli

nepíjemn pekvapeni štstím kurfita Fridricha,

obviovali ho, že se zavádí do zápletek nebezpe-
ných, i neposkytli mu pomoci. Kdežto se všecken

svt katolický stavl na stranu Ferdinandovu, Špa-
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nélsko, liga katolická, vévoda Bavorský, Toskánsko
a Polsko posílali mu peníze nebo vojsko, co diplo-

macie francouzská jej podporovala, ano i v táboe
protestantském se potkával s živou sympathií, po-
vstalí stavové zstali odkázáni na vlastní své síly,

nemajíce jiné pomoci než nkteré píspvky pen-
žité z Hollandska nebo nkteré skrovné podpory
došlé z Anglie a jediného jen spojence, ostatn ne-

jistého a nestálého, jehož dostalo se jim náhodou,
knížete Sibiského, Gabriele Bethlena.

Kdyby povstání aspo b>lo zasáhlo všecky

zem rakouskél Ferdinand mohl být vypuzen ze

svých zemí díve, než by došly zahranin posily.

Zda byl by jich znova dobyl? — Možná; však tyto

první úspchy byly by snad povstalým stavm zjed-

naly nkteré spojence nebo zpsobily zmatek na
stran císaské. Na neštstí i tu vše odevzdáno bylo

pouhé náhod; vdcové doufali, že nezbytná situace

a spolená víra dodá jim posily: ježto bojovali pro

vc spolenou, zajisté nezstanou osamoceni; všickni,

kdo jsou ohroženi Ferdinandem, postaví se pod je-

jich prapory.

Takové pojetí bylo velmi dtinské; situace se

netvoí tak prost, logika neovládá svt, nýbrž vášn,
prospchy, pedsudky, a protože pvodci defene-

strace nepochopili toho, ocitli se ve velikých roz-

pacích ihned po svém vítzství. Jestliže ve vtšin
zemí ohromná pevaha obyvatelstva k Ferdinandovi

chovala zajisté jen velmi malou náklonnost, pece
strana katolická tém všudy byla velmi horlivá,

vzrostla nedávnými pestupy a v svých rukou mla
pední úady; utvrzovali ji všickni, kdo se báli roz-

tržky nebo nechtli píliš zjevn porušit zákonv
ústavních, všickni, kdo k dynastii pipoutáni byli

dávnou oddaností, a konen i všickni, jichž rozum
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nebyl docela zatemnn vášní a kdo pedvídali možné
dsledky odboje. K tomu se družila nedvra místní

a choutky, jež se v svtle tak špatném objevily na

snme roku 1615. Protože nebylo vlastenectví ra-

kouského, nebylo také žádného postupu spoleného,

a v samé korun eské se oddlovaly jednotlivé zem.
Cechové zjednali sice bmlouvu se Slezany, ale za

cenu velmi drahou, zrušením tém \'šech svazk,
jimiž Slezsko bylo poutáno ke korun, a za jaký vý-

sledek? — Smlouvu, protože byla získána pekva-
pením, vtšina stav schválila dosti nerada; Slezané

poslali bie nkoHk tisíc vojska, ale když byli takto

dostáli jaksi svému slovu, pomýšleli již jen na sebe

samy, pinášejíce válenou horlivost jen nejmenší:

jaký to rozdíl mezi lhostejnou nedbalostí, s jakou

odmítají útok kurfita Jana Jiího saského, a ho-

reným nadšením, s jakým bojovali proti Podbra-
dovi, když se chtli zbavit vlády Slovana!

A ani píkladu Slezan nebylo následováno.

Moravané, jsouce zdržováni Žerotínem, se nepipojili

k Cechm, a jejich neutralita rozhodla o chování

Rakušan. Proto ped koncem roku 1619 voje cí-

saské opanovaly pole, a tehdáž Cechy byly ztra-

ceny, jestliže by vpádem Gabriele Bethlena neb}^

Buquoy pinucen spchat na pomoc \'ídni. — Pro-

testante koistili z odkladu jim náhodou poskytnu-

tého; Žerotín nemohl déle zdržovat Moravanv od
vzpoury proti Ferdinandovi, Rakušané následovali

jich, a na valném snme, který byl zahájen v Praze

26. srpna (1619), všecky zem korimní se úastnily

volby krále, a zárove stálá jednota uzavena byla

mezi Cechy a Rakušany; Uhi pistoupili ke konfe-

deraci. Ale rok byl ztracen — nenapraviteln; zvo-

lení Ferdinanda za císae bylo nyní konen jisté,

jeho síly zorganisovány, jeho pívrženci posíleni,
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jeho spojenci pipraveni. Ostatn smlouvy srpnové,

a do jisté míry jevily vznik citu vzájemnosti ra-

kouské a jakési spolené páni nepetrhnout svazk,

jež trvaly po celé století, objevovaly pece ješt jas-

nji odpor partikularistický a vzájemnou nedvru;
vskutku každému se starostí o vlastní prospch
ponechávali i právo pinášet vci spolené co nej-

mén obtí, které by na pipadaly; nezizovaly

státu federativního, který by pi spolené správ
ponechával každé zemi vlastní její samosprávu,

nýbrž spolek stát nezávislých, a jednota trpla

všemi obyejnými nedostatky koalicí, protahováním,

bezradností a nesouvislostí.

Ve schzce, kde byla umluvena smrt Martini-

cova a Slavatova, spor se strhl mezi Thumem a jeho

spoleníky o zpsob, jak je potrestat: ustanovili se

na defenestraci, protože podobnou píhodou byl vy-

znaen poátek války husitské. Takovéto upo-

mínky na vzbouení XV. století astji se dotý-

kaly ducha povstalcv, a vítzství Zižkova roznítila

nehodné jeho následovníky osudnou zpupností: ne-

bezpeí, nad kterým zvítzili naši pedkové, myslili,

bylo mnohem vážnjší, ježto tehdáž celé Nmecko
bylo sjednoceno proti nim a církev nebyla je.št

oslabena rozkolem, kterýž urval jí od té doby polo-

vinu Evropy. — Jenom že výpoty takové pro-

zrazovaly úplnou neznalost situace a zmn, které

se udaly od XV. století. Pedn církev práv proto,

že byla vážnji ohrožena, ku potlaení kacíství

pinášela váše zarputilejší a politiku obratnjší.

Dále Cechové se stali hlavn obtmi nebezpeného
zklamání jako všickni tém národové, kteí v jistých

dobách dosáhli stkvlých vítzství; se zaslepeností

podobnou, jaká pivedla Prusy po Fridrichu II.

k Jen, nebo Francii po Napoleonu I. k Sedanu,
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pihlíželi neten, jak na míst sbíraných hotovostí

zemských nastoupilo vojsko žoldnéské. Cechy za-

chovávaly stále soustavu hromadných hotovostí

zemských, to jest nemly ani vojákv, ani plukv,
ani vdc. První generálové, kteí byli postaveni

proti vojm císaským Fels, Bubna, Kaplí ze Su-

levic, ano sám Thurn, nemli ani praktického ani

theoretického vzdlání vojenského: nedovedli ani

použít prospchu, jenž na poátku jim byl zabez-

peen zmatkem jejich nepátel, ani uživit svj lid,

vychovat jej a získat jeho dvru; vojáci pak, jsouce

najímáni z nejnevdomjší a nejbídnjší tídy, ne-

mli ani vytrvalosti, ani dobré vle. Protože po-

minul všeliký duch vojenský, ti, kteí dlužní byli

postavit se do prvních ad, ohradili se svými privi-

legiemi, a šlechta myslila, že vyplnila svou povin-

nost k vlasti, jestliže poslala k vojsku nkolik svých

poddaných; mšané, jsouce zhýkáni dlouhým
mírem, následovali vyšších stavv, a ti, jimž se ne-

podailo sprostit služby vojenské, ne bez dvodu
se pokládali za obt nespravedlnosti a do vojska

pinášeli hnv vždy hotový ke vzpoue. Jsouce ne-

bezpenjší svým dstojníkm než nepíteli, nlj^dy

bojovali sice staten, ale obyejn chab prchali

ped nepítelem lépe vyzbrojeným a lépe spoáda-
ným. Jako všecky voje nahodile sebrané, i oni pod-

léhali náhlému strachu, tžce snášeli únavu a

útrapy; nkolikadenním pochodem picházeli ve

zmatek. Po každé výprav vojsko se vracelo bez

dvou tetin svého mužstva a úpln rozrušeno, ne-

podnikši ani boj krvavých; nebylo dosti vypravit

mu pouze posilu, nýbrž teba bylo úpln je obnovit,

co se potkávalo s obtížemi vždy tžšími.

Cechové jali se tudíž vydržovat vojsko žold-

néské a aby nahradili nezkušenost svých vdc.
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povolali dstojníky z ciziny. — Tu nastaly opt jiné

pekážky. Stykem s hotovostí zemskou vojenské

ctnosti žoldné se kazily, a tito Zcise seznámili ji

ponkud se svými potebami a svou divokostí.

Vzpoury byly vždy astjší; nkolikrát za okolností

nejkrititjších mužstvo se vzbouilo, opustilo své

prapory a asto vojsko uniklo pohrom jen zvláštním

otálením císaských. Vdcové se srovnávali špatn,
jeden na druhého svalovali zodpovdnost za chyby,

které všickni zavinili. Domácí žárlili na cizince,

protože Fridrich V. dával jim zejmou pednost:

zda proto vypudili Habsburky, aby se pední úady
dostaly Nmcm? Podzírali je, že jsou srozumni
s císaem. Anhalt a Hohenlohe byli takto posloupn
obviováni ze zrady, a není tém pochyby, že je-

jich chování za rzných okolností bývalo aspoií

zvlášt nejasné. Vina Mansfeldova dnes je doká-

zána. Vévoda bavorský draze zaplatil jeho nein-

nost, a v dob, kdy vdce Fridrichv klidn ležel

v Plzni, katolíci táhli na Prahu. Mansfeld hájil svou

nevinu a skuten se chopil zbran proti Ferdinan

dovi, — ale to jen proto, že slib jemu uinných
nel^ylo splnno, a teprve tehdy, kdy pozdní jeho za-

kroení nemohlo nijak zmnit bh událostí.

Nový král, kurfit falcký Fridrich V., ne-

ml ani moci, ani zkušenosti, ani ilosti a odvahy
potebné, aby napravil stav vcí.

Snm zvolil ho, protože doufal nalézt v nm
poslušný nástroj své vle, a on skuten pijal bez

váhání podmínky volební sob uložené, jež tém
v nive pivádly jeho moc. Šlo mu mén o skute-

nou než o zdánlivou moc panovnickou; jeho mar-

nivost pestávala na stkvlém vystupování a ob-

adech. Však král divadelní bývá také vždy jen

náelníkem parádním Byl milý, mladý, laskavý a
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obdaen onou odvahou všední, jež se vydává ná-

hodám bitvy a nebojí se ani nepíjemností tažení,

ale jeho horlivost nebyla nadšená, ani jeho statenost

trvalá. Neznaje ani lidí ani vcí v Cechách, jsa pe-
svden, že v pípad nejnepíznivjším jeho ddiné
panství nebude ohroženo, vrhal se do dobrodružství

s neopatrnou chladnokrevností hráe, který hraje

jen o jmní cizí, a vnoval mu jen takovou opravdo-

vost, jaká písluší podniku, v nmž nejde ani o est,

ani o život. Jsa dosti dvtipný, aby prohlédl zlo a

nkdy naznail prostedek k vyléení jeho, ne-

rmoutil se, jestliže nebylo ho poslechnuto, a skep-

tická jeho ochota byla otupována neteným okolím.

Hlavní píinou nespokojenosti vojska, jeho

odbojv a porážek byl nepoádek ph vyplácení

žoldu. Vojíni, kteí bojují za samostatnost národní,

sekají své vlasti, ale nikoli žoldnéil Nedostávali

ani penz, ani potravin. Nemoci niily vojsko;

v krutých mrazech tchto kraj vojáci byli hadry
odni. Vdcové a vláda navzájem svalovali se sebe

zodpovdnost za tyto útrapy. Direktoi obvinovali

dstojníky, že nerozdlují summ obdržených, d-
stojníci vyítali jim zase, že nesplují svých zá-

vazk. Nejhorší jest, že obojí mli pravdu. Vd-
cové lan chápajíce se píležitosti snadné, a podlé,

nabýt užitk, zadržovali ást penz a pedkládali
seznamy voják zejm nepravé; direktoi pak velmi

pozd a s velkou obtíží posílávali desátou ást po-

mocí potebných.
Od první chvíle direktoi byli v nejvtších ne-

snázích; nic nepisplo více k jejich pbrážce než je-

jich finanní nouze. Válka byla již otázkou práv
tak penžnou jako vojenskou, a jakmile bylo zejmo,
že nemohou vydržovat své vojsko, jejich porážka
byla nevyhnutelná. Jak si vysvtlíme, že tak rychle
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pokleslo království tak bohaté, jehož zámožnost

byla ješt velmi opravdová, prese víneky vážné

škody, jež stihly jmní obecné? Nesnáze finanní

poaly ješt dívj, než bylo zahájeno nepátelství. —
Pedn katolíci, vykávajíce zlomysln, neplatih

daní a to nejen katolíci, ale i všickni stavové neroz-

hodní a opatrní. Dále správa byla ješt docela

prvotní, revoluce uvrhla zemi v jakýsi chaos, a po-

vstalí stavové byli zcela neschopni nahradit vládu

svrženou. Nepostihovali ani potebu toho.

Direktoi dále spravovali vci spolen a te

prve po delší dob uznali potebu volit presidenta

-

Uinili tak jenom proto, aby usnadnili styky s moc-

nostmi cizími ,a Václav Vilém z Roupova,
jehož zvolili, zdá se, že neml rozhodného hlasu ve

vcech vnitních. Ode dávna jediným programem
oligarchie byla jen anarchie, a její ctižádost chtla

se zprostit všeliké moci; svj zámr uskutenila

v této rad, kde zasedali páni nejslavnjší svým
urozením a bohatstvím: proto mén se zamstnávali

sprá^'OU nežli ochranou svých pátel proti všeliké

správ. V rzném stupni všem stavm tanul na
mysli tentýž ideál. Nemajíce pontí o potebách
správy, ve vítzství stav vidli pouze možnost žít

podle svého zpsobu na svých statcích a stást vše-

cky zákony sob nepohodlné. Vždy za všech dob

bern býv^aly jedním z nejnepíjemnjších útok na

svobodu osobní; stavm se zdálo, že jednou z ped-
ních vymožeností revoluce bude finaní jejich osvo-

bození. Nanejvýš odhlasovali na snmích pomoci

penžité, ale tímto úsilím se vyerpaly jejich síly,

i zdráhali se potom platit summy svolené. Msta
zase se dovolávala své nouze, opravdové nebo líené,

a direktoi musili užívat prostedk krajních, kon-
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fiskaci, pokut penžitých, nucených pjek, zhor-

šení mince.

Usilovali stást všeobecnou lhostejnost, vj'-

dávali proklamaci za proklamací. Nkteré byly

obsahu velmi povzneseného; pipomínali, že ,,podle

Boha, dobrého svdomí povinností svých, jimiž jsou

se k tomu jednomysln zavázali, snesení ... i zí-

zení zemského, tím vším povinni jsou peovati

o obhájení zem i poddaných." Bohužel po dlouhá

léta vtšin stav Bh byl jen nástrojem, ústava

záminkou a vlast prázdtiým slovem. Ne snad, že by
nemli odvahy; mnozí obtovali šlechetn svj život

zemi eské, ale byli neschopni obtovat jí své záští,

své zabývky a svou pohodlnost. Jejich omluvou
ale i odsudkem jest, že nepochopili, že jde tu o boj

na život a na smrt; otupili se svými spory s králi a

pedem nalézali útchu z porážky, jejíhož dosahu

nepedvídali. Mnozí následovali vdc jen ze stra-

chu nebo z nerozvážného nadšení. Nejoddanjší
myslili, že dost uinili svému svdomí tím, že se vy-

dali poctiv všemu nebezpeenství srážky; mnozí
byli dokonce tak netení, že nepicházeli ani do nej-

dležitjších shromáždní snmovních.
Události se braly klidn obyejným bhem:

nové hádky poínaly, roztržky politické, záští ná-

boženské. Smlouvou z roku 1609 nedosaženo plného

smíru lutherán s bratími; onino zstávali dále

nesnášeliví, tito citliví a nedtkliví. Lutheráni hoce
vyítali bratím, že se ujali kaple betlémské: po-

kládali za vyzývání a zneuctní, že se kalvinisté

zmocnili svatyn, odkud vyšla reformace husitská.

Každé chvíle vznikaly trapné nesnáze; neustálými

hádkami se udržovalo nezdravé hnutí. ,,I sami n-
kteí všetení a nepokojní mudrlanti z knžstva
obnovenou a sjednocenou konsistori stav pod obojí
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se spravujícího", praví Skála, „kteíž svými horli-

vými spisy usilovali tu jednotu evangelickou jako
njakými divnými hevery vyzdvihnouti a roztrh-

nouti pro nic jiného, jediné aby v dobrém rádu a

kázni státi nemusili a podle své vysokomysbiosti a

žádosti cti nezízené sami nad svdomími lidskými
svévoln panovati mohli," Nkteí horlivjší a

opatrnjší kesané zakroovali sice, hledíce zmírnit

hádky, ale nezvítzili snadno nad vášnmi a ped-
sudky množství. Idea snášelivosti sotva že se dotkla

duší, nejplanjší hádky se rozncovaly. Záští bylo

tak zastaralé, že pežilo i pronásledování a všeck}-

útrapy vyhnanství, a nítilo bolest \'yhnanc ne-

svornou svou ozvnou. ,,Naše jednota není ve v-
cech, ale vslovích," pravil Skála;

,
.nedospje snadno

vku zralosti; tam, kde rzná jsou vyznání, srdce

nejsou spoutána jedním svazkem." Zvolení Frid-

richa V. velice rozhoilo rozmrzelé lutherány. Kur-
fit falcký byl kalvinista a nejednal vždy dost opa-

trn. Svým kazatelm vydal metropolitní chrám na
hrad Pražském, jenž byl zbaven svých obrázv a

ozdob posvátných: tím bylo pohoršeno všechno oby-

vatelstvo mstské: mnozí, jako Hoe z Hoeneggu, cítili,

jak srdce jim puká pi pomyšlení, že ,,tolik zemí šle-

chetných pohltí jícen kalvinismu". Myšlenky mno-
hého se nesly k Ferdinandovi: císa jakožto spojenec

Jana Jiího saského zajisté nebude nelítostný k lu-

theránm a za drobné útisky, jež bude jim snášet,

tšili se nadjí, že se konen zbaví onch nenávi-

dných pikart, kteí popírali skutenou pítomnost

a kteí se po tak dlouhém pronásledování stali nyní

pány zem.
Stavové v nenávisti mli u bratí jich zásady

politické a jakéhosi ducha demokratického práv
tak, jako jejich nauky. A to proto, že sami chtli



koistit z revoluce: nechopili se zbran, aby osvobo-

dili národ eský, ale aby upevnili a rozšíili své vý-

sady. Trápilo je již velice, že musili pipustit k svému
jednání posly stavu mstského, i svolili k tomu jen

s podmínkou, že tito nezneužijí situace, aby se do-

máhali nkterých výhod. Jejich zámry byly tak

dobe známy, a oni tak neopatrn podporovali vsa-

hování úedník královských do práv mstských,
že se na poátku práv tu potkávali s nejvtší chlad-

ností: mšané, pokud byli pítomni prvním sjez-

dm protestantským, zejm jsou si vdomi nebez-

peenství, do nhož se vrhají, nechtí pijímat velkou

zodpo\dnost a lekají se rázných rozhodnuti. I po
defenestraci stav mstský pistoupil ku po\ stání jen

velmi zvolna, teprve když byl od hrabte Šlika ob-

držel výslovný slib, že mu vrácena budou zase pri-

vilegia, kterých užíval za Václava a Sigmmada a

kterých pozbyl za Ferdinanda I. Nebylo mu snadno
dostát svému slovu: jedné chvíle msta vzhledem
k neochot vtšiny stav prohlásila, že nebudou od-

vádt žádných pomocí žádaných a pestanou se

úastnit povstání. Tato výhržka se neminula s úin-
kem: hned v následující schzi vyšší stavové ob-

novili své závazky a v listin vydané mlky povolili

nkterá z hlavních privilegií, která jim piznali.

Jak za okolností takových mohli spoléhat na od-

danost stavu mstského a na jeho ochotu v podnik-

nutí tžkých obtí válených ?

Ostatn nemén než šlechta i msta podlehla

zhoubnému vlivu správy sociální. Málo dvry,
mnoho únavy, ddiná evnivost, chtivost, zmk-
ilost, zbablost, obmezenost ducha — v tom ve

všem obec stavu mstského velmi se podobá stavu

panskému. Ve chvíli nejvtšího nebezpeí šlechta

se zabírá živ otázkami etiketními; stav mstský
Denis-Van£uia, Konec samosUtiiosti teské. II. 39



— 6io —

pak ani v sob není svomý naproti vyšším stavm.
Zástupcové Kutné Hory se domáhají pednosti proti

Plzni, spor dávný již hýbe všemi msty, obec stavu
mstského jest rozdlena na dva tábory, zapomíná
se na všecku ostatní starost. — Vedle mšan vi-

díme skupinu bezejmennou, vždy hotovou ke vzpou-
e, protože jest chránna temností; ale kolik bui
se chopí zbran, až se nepítel piblíží? — Vždy
kyne jim menší ztráta než bohatým mšanm, co

jim do msta, pro by se chudí dali zabíjet, když
páni couvají?

K stesení všeobecné strnulosti teba by bylo —
a snad by to bylo postailo — velikého slova a vel-

kého píkladu. — Kde byl Žižka a knz Jan Zelivský,

kteí by vznítili vojíny svatým nadšením? Shry
picházely nyní jen píklady znemravnní a sobectví.

Psobí nakažliv. Vojsko mstské jest již jen sbo-

rem pro parádu: jako vyšší stavové tak i mšané
se vzpírají daním, odvádjí je co možná nejpozdji

a nemají jiného pání než svalit na jiné tíhu války.

Významné jsou události v Kolín. A msto jest

skoro úpln protestantské, pistoupí ku povstání jen

s nechuti; dchody jsou v nepoádku, dluhy píHš
velké, mšané na mizin špatnými žnmi a soutží
židovskou; ze dvou set rodin mstských jest již dva-

aticet židovských. Dvují víc úedníkm krá-

lovským — teba katolickým — než odbojným sta-

vm. Jdou s povstalci jen ze strachu a neustále li-

tují této vzpoury sob vnucené, trží o bemi. Duše
dozrály pro porobu, podávajíce se neštstí s poní-

.xeností, která se zdobí jménem resignace. Není ani

nadšení náboženského: když veer s vže vyzvánjí
k modlitb, nikdo si nevšímá toho, hluk a hádka se

ozývá z krem. Hejtman na zámku kolínském

Kašpar Celler z Rosenthal. horlivý katolík, uráží



mšany a popuzuje všelijak, perušuje bohoslužbu

hlunou hudbou trub, píšfal a bubn; eládka zá-

mecká pokikovala neustále, že okamžik trestu na-

stává: brzo prý podobojím budou hlavy dol skákat;

nikdo se nestaví na odpor tomuto vyzývavému cho-

vání; není hnvu, než strnulost všeobecná. O nco
pozdji pichází vojsko stavovské: nepíjemná to

návštva. Vojáci, aby si ukrátili prázdnou chvíli,

týrají oby\'atelstvo, drancují krámy židovské, vy-

bíjejí školu židovskou, rozbíhají se po všech okolních,

plení a pálí obydlí, tjad mstský si stžuje dstoj-

níkm: tito bojí se podráždit svj lid, a ostatn co

jim po mšanech! Nové náky ješt hoejší. —
Stížnosti obyvatel jsou oprávnné, ale zda tito

vykonali všecku svou po\*innost? Peují-li o to, aby
vojákm nechyblo nieho? Jak nechápou, že tyto

voje bojují pro jejich vc a že porážkou tohoto vojírka

budou vydáni nelítostným utlauvatelm? V sku-

tenosti žoldnéi Fridricha V. zbuzují práv takový

postrach, jako žoldnéi Ferdinandovi: když dochází

zpráva o jejich blíženi, nkolik set mstských obrán-

c v nepoádku se shrcmažduje, aby stehli bran.

Za všeho toho poplachu jediná myšlenka pevládá:

mír, mír za každou cenul"^) — V Kouimi, v Kutné
Hoe, všudy obraz je tentýž.

Pamti Daického z Heslová s bolestnou upím-
nosti líci tento mravní úpadek stavu mstského.
A jejich skladatel je protestant, nepeje Thurnovi
a jeho pátelm: jednali ,,nerozváživše, co z toho

pojde". Se zejmým zalíbením opakuje povsti,

jež se roznášel}' o nich: vina jim dávána, že se zbou-

ili ne ze spravedlivého hnvu, ale ,,z závisti a ne-

pízn jim ouadv zemských a povýšení"; naprosto

odsuzuje den defenestrace, kdy stavové ,,opovrhše

Ural. esk. právo sami se žalobníci, svdkové,

39*
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soudcové i exekutores uinivše ... V dole v m-
stech pražských strach byl z téhož, proež mnozí se

skryli a zujíždli."^) — Takový byl povšechný ráz

mínní veejného, hrza a pesvdení, že se vše

ítí ku propasti, a malomoc k optnému vzchopení.

Všecky pružiny povolily. Pedtucha blízkého utr-

pení se zmocuje duchv, a nikdo nepomýšlí, že

teba-li umít, lépe je podlehnout se zbraní v ruce

a elem proti nepíteli. Co hrdin povstane však

z tchto bázlivc hned po zkáze a než by zradili

svou víru, radji podniknou vyhnanství, muka a

smrt! V Cechách byli sice ješt kesané, ale nebylo

tu víc obanv a vojínv.
Nebylo vdce, k nmuž by se pilnulo s d-

vrou. Vše spje \e zmatek; ze slov Daického si ui-
níme pojem o tomto rozvratu: ,,A tak sem i tam
z obojí strany o pomoc, ochranu, spolenost jednáno,

vyhledáváno a puntováno. Nevda, kdo s kým bude,

a jaké to skonení vezme. Mnozí vrtkaví jsouce, ne-

vdli, co initi a držeti . . . Pod tou v Cechách vo-

jenskou rozbroji velké loupeže a lidí obírání po ce-

stách i v domích se páchaly a provozovaly od lidu

vojenského z obojí strany, a šacuky, vem kde vem,
víra sem, víra tam, pobera všecko, v sob, jak

chceš! K pokoji žádné nadje nebylo, práva zasta-

vena a lidé k spravedlnostem svým picházet ne-

mohli. "^j Kik úzkosti vždy hlasitjší se ozývá se

všech stran zem a zárove i rouhavé kletby proti

šlecht. ,,Když se páni hádají a bijí, nastav krk,

ubohý sedláel" — Zajisté okamžik byl špatn volen

pro vzájemné obviování, a msta mla si pipo-
menout jako Slezané, že ,,když dm sousedv hoí,

jde o vlastní dm tvj". Ale hlavní vinníky tohoto

stavu duševního dlužno hledat ve šlecht, která po-

nížila a pokazila msta a která téže chvíle, kdy po-
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adovala od nich tžkých obti, nedovedla ani pod-
porovat, ani pesvdit je.

I Praha byla již zasažena nákazou. Co se stalo

z hrdinného a hrdého msta, které asto svými zdmi
jako štítem svatým chránilo svobodu náboženskou

a samostatnost národní? Tu nastoupila žalostná

pemna. Jindy nebezpeenství vzpružilo mysli, a

hrdinné vzbouení obrátilo svou hrzu proti ne-

píteli. — N}Tií panický strach, zbablé shánní po
ochraji, prudké záchvaty vysíleného a omámeného
množství, jež ví zprá\ám pravd nejmén podob-
ným, a jediná jasná a bídná myšlenka ovládá všecky

duchy: obtovat co nejmén statk a prolít co nej-

mén krve. — Vojsko protestantské v nepoádku
couvá ped etnjší mocí bavorskou; nedostává se

mu potravin. Chlebal Chleba! Fridrich se shání po
nm na všech stranách; nedostatek v táboe je tak

veliký, že král sám nemá co jíst. Prosí za pomoc Pra-

žan. Tito se vymlouvají: jejich zásob prý ubývá;
od nkteré doby stoupá cena potravin, sami by brzo

mohli tít nouzi. — Naped se již rozhodli; porážka
nepekvapí jich: pro by bojovali? — ,,Jest to ta-

jemným a spravedlivým soudem od Boha, jenž vzbu-

dil jim tolik a tak mocných nepátel!" — Jejich

obavy rostou píchodem tisíc sedlák, kteíž utí-

kajíce ped nájezdem pinášejí s sebou skrovné své

jmní a svým dobytkem naplují námstí a uhce;

pozdji zas útkem, jímž idnou ady šlechty.

Mnozí se již pipravují na útk, naped posílají své

ženy, dti a poklady. V mst je plno vavy, s hr-
zou se oekávají domnlé úklady pipravované od
katolík; na zprávu — ostatn Uchou — že novo-

mstský rychtá byl vidn na zámku, zmatek je

všeobecný. S pílišným pebytkem opatrnosti brání

se zdánlivému nebezpeenství: dvakrát za týden se
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djí prohlídky domovní, v každém cizinci se vidi

zvd, v každém katolíku zrádce, ale nepomýšlí se

na zízení vojska nebo na pípravy k obležení. Brány
mstské chrání nkolik ubožák, kteíž obas po-

loží zbra ke zdi a jdou se posilnit do hospody. Praha
se vzdá na první vyzvání.

Vyšší stavové lehkomyslní, obmezení, ctižádo-

stiví, mšanstvo bez pesvdení a odvahy, hle to

zbylo z Cech, protože lid byl porobou potlaen.
Roku 1609 sice se zdálo, že vlivem bratí a Václava
Budovce z Budova stavové poznávají konen, že

tito poddaní mají také duši a že i jejich svdomí teba
šetit: na míst jejich ro\'nosti na zemi piznána
jim aspo rovnost ped Bohem.*) — Avšak co zna-

menala formule, kterouž ostatn velká vtšina sn-
mu by byla zamítla jist, kdyby byla jasn zpozoro-

vala všecky její vzdálené dsledky? Vskutku zákon
tak odporoval tradicím, že nebylo ho nikdy opravdu
použito; jako dív i potom sedlák musil vyznávat
náboženství svého pána. Odhodlával se k tomu bez

nucení, protože i pán i poddaný vili v téhož Boha.
ale pro by se byl rozohoval pro vc, která se jeho

týkala tak málo? Zachovala se jakási žaloba ui-
nná od lidu selského Fridrichu V. pi jeho vjezdu

do Prahy; její skladatel není podezelý z katolictví,

a ot práv iní pohnutlivjším ducha zármutku, ne-

pokoje a ukrytého záští, kterým je prodchnuta tato

žádost: ,,Nech je to kdokoli, jenž poal tuto vc,"
praví sedláci, ,,nenalezne milosti ped Bohem. To
neštstí musíme my snášeti, my trpti po všecken

život svj, a nejen my sami, ale i dti naše, naše ženy

a ti, kdo nejsou ješt narozeni. O Budove, tebou

ocitli jsme se v tomto neštstí; stžujeme si spra-

vedliv do tebe, odvrátil jsi se od nás, abys dosáhl

slávy utrpením naším, tys píliš vysoko povznesl
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své myšlenky, ctižádost t oslepila".') — Poddaní

jsou si velmi jasn vdomi, že povstáním nezískají

nieho. Pro by bojovali? — Za svobodu? Jest jen

privilegiem stav. Za vlast? — Zda mají jakou?—
Ostatn vpád nmecký se skrývá, zdá se jen jako

oprávnným zabráním království panovníkem, je-

muž odato bylo vzpourou neloyální. Za víru? —
Fanatism sevšednl a vtšina sedlák neví v ne-

bezpeí; pronásledování nebylo ani dost úplné, ani

dost všeobecné, aby vytrhlo je l jejich strnulosti.

Co ini vyšší stavové, aby je získali? — Nic.

V posledních msících cizinec Tschernembl, který

do války strhl Horní Rakousy a který byl snad nej-

lepší politickou hlavou povstání, byv povolán do

nejvyšší rady, k níž se Cechové odhodlali — píliš

pozd již — aby ídila vci vojenské, navrhl jistý

poet opatení revoluních, mezi jinými svobodu
poddaných. Jaký by byl výsledek této opravy

krajní? — Snad žádný. Bylo ostatn již píliš

pozd. Práv tak jako hrdinství ani dvra se ne-

získá rázem. Bud jak bud, stavové zamítnutím ná-

vrhu Tschememblova pejali zodpovdnost za cho-

vání svých poddaných.

Proto v boji proti Ferdinandovi II. nebojují

houfy selské, jež byly vítznou silou Tábor. Chví-

lemi, když utrpení je píliš kruté a když vojsko pe-
krouje míru obvyklých svých zloin, lid jsa jat ší-

lenstvím se bouí, povstává nahodile, bez cíle, bez

vdce, zahrnuje svou pomstou protestanty a kato-

líky. Tyto neustálé vzpoury nejen nepinášejí nijaké

podpory odboji, ale asto jsou i výtenou diversí

pro císae. V let 1619 obyvatelé kraje žateckého,

jsouce hrozn utlaováni od žoldné Mansfeldových,

chopí se zbran proti svým katanm: mnoho voják
je povraždno a sedláci nešetí ani jejich dtí. ani
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Jejich žen. Hnutí se šíH a brzo hrozí obrátit se proti

vyšším stavm; k utišení jich stavové musí pislíbit

plné odpuštní a zavázat se, že chránit budou svých

poddaných proti pomst vdc.
Podobné výjevy se odehrávají prosted msíce

záí v Táborsku také následkem plen Mansfeldo-

vých ; od té doby podobné události se množí a zhor-

šují. Zem byla úpln vyerpána, vojska závodila

loupežením a ukrutnostmi; z tohoto pekla bd se

ozývá kik vzpoury: tyi tisíce sedlák povstává

v kraji f pracheském a bechyském, vztyují pra-

por ervenobílý a poínají válku sociální. Za ná-

elníky mli nkolik venkovských zeman, schud-

lých práv jak oni. Brzo se zídili vojensky a mli
nkolik dl. Vc se zdála dosti vážnou, takže zbu-

dila pozornost Ferdinandovu. Nkolikrát již mi-

nisti Habsburkm doporuovali výhodu, která b}^

moci královské vyplývala z úzkého spojení s lidem.

Hned na poátku povstání jeden z rádc královských

tvrdil, že nejjistjším prostedkem ku potlaení
vzpoury v zárodku jest ,,osvobodit poddané a zbavit

sedláky tyranství jejich pán; tato oprava potlao-
vané pivede k tomu, že dají v služby císaovy své

statky a životy, a jejich pomoc zastaví a ochromí
pvodce povstání." — Ferdinand vyslal k povstal}Tn

sedlákm kommissae královského, který v jeho

jménu nabízel jim svobodu a nejvyšší ochranu.

Stavové, aby potlaili úinek tchto prohlášení, dc li

se u vyjednávání s povstalými sedláky, nechtli
však slíbit zrušení poddanství: otázka prý to píliš

choulostivá, aby se mohla ešit za války. Šlecht
eské bylo zemít v konené nekaj ícnosti. Takovou
neústupností nebylo lze utišit hnv, a ada selských

bouí se vzmáhá v okolí pražském následkem zádav
voják, — pi hranici moravské — protože páni
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ukládaji pílišné roboty. Pro jste se vzbouHli proti

své vrchnosti? táže se jich velitel vyslaný proti nim.

Protože jsme utiskováni. Nkolik dní

ped bitvou na Bílé Hoe sedm tisíc sedlák v kraji

žateckém plení tvrze a zámky, vraždí pány a rytíe,

hrozí pomstou mstm sousedním, nepi poj í-li se

k nim.

Za takých okolností není zajisté nic podivu-

hodného, že povstání bylo pemoženo, ale podivno
jest, že odpor trval tak dlouho. Když boj rozhodný
poal nedaleko od Prahy na pláni blohor-
ské (8. listopadu 1620), byl již pedem ztracen.

Ostatn byl jakýmsi smutným souhrnem chyb pe-
dešlých: velení neprohlídavé a neodhodlané, vojsko

bez kázn, vdcové nesvorní, panovník neschopný,

odvaha prostední nebo zbablý zmatek. Nkolik
mužii zachovalo est, a jejich zoufalé hrdinství zdálo

se sice na chvíli, že urve štstn poslední záblesk

jasný, ale Maximihan bavorský a Tilly brzo se do-

mohli vítzství. V nkolika hodinách vše bylo do-

konáno: než král pibyl ješt, vojsko poražené a roz-

ptýlené prchalo na všecky strany. Bitva, jež kato-

líkm vydala Cechy a jež málem by jim byla vydala

s\'t, stála císaské dv st padesát muž.
Porážka se napraví, když vojsko jest pevné a

národ silný; v organismu sesláblém a neduživém nej-

menší rána psobí rozklad a smrt. Zem eská byla

vysílena; zdálo se, že mnozí hyM tém spokojeni s ka-

tastrofou, jež zbavila je povinností píliš tžkých pro

jejich slabá bedra. Fridrich se zachránil ; tímto

útkem jsou ospravedlnny všecky obžaloby, jimiž

byl pronásledován. — ,,Doprovodíme jen krále,"

páni tšili mšany, kteí smutn pohlíželi na dlouhou

adu prvodu; však nevrátili se více. Jejich zrady

bylo všude následováno a nápodobeno; nastal vše-
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uDecný ték. Praha bez podmínek se vzdala vojsku
císaskému, ostatní msta následovala; jejich chrab
ros byla taková, že ekala, až se vojáci Ferdinanda II.

objeví v okolí, aby jim otevela své brány. Tábor
byl vzat v listopadu 1621; Tebo 2. kvtna 1622,

poslední to místo, jež nebylo ješt v rukou katolíkv.
Ostatní zem, opuštné od echv a opouštjící je

navzájem, neodvážily se dalšího — ani slavnjšího
odporu. INIorava byla osazena od vojska Ferdinan-
dova, Slezsko od jeho spojence Jana Jiího saského.

Bylo po odboji: neobmezená vláda a nesnášelivost,

opanovavše zemi, mohly jen \'ykonstit své vítzství.

,,A tu teprve," píše skladatel Historie o tžkých
protivenstvích církve eské, ,,prehoká nastala e-
ským církvím bída."

Daický z Heslová perušuje svou kroniku po
bitv na Bílé Hoe touto vroucí modlitbou k Bohu:

,,0 všemohoucí, vný Pane bože, smiluj se

nad námi, po Tvém spravedlivém nás potrestání!

Pro syna Tvého milého, pána Jezu Krista, skrz njž
jest k Tob cesta pravá a jistá, nevstupujž s námi

v soud, o Pane! nebo ped Tebou žádný práv ne-

zstane; Tob se pokoíme a ponížen poddáváme,
k milosrdenst\d Tvému se utíkáme. Voláme k Tob
ve jménu S5ma Tvého milého; neopouštjžnás, stádce

Tvého souženého! O raiž to vzbouení svtské spo-

kojiti a nás na milost pijíti a v své ochran míti,

abychom v pokoji Tebe mohli ctíti a chváliti. Synu
boží, vykupiteli náš, ra se pimluviti a Sebe a vli
Tvou svatou dáti poznávati. Amen, Amen, Amen,
ra se smilovati!"

Bda! nebesa byla kovová. — Tém po celá dv
století jen náky se ozývají ze zem eské, a na Kal-

várii, kam vstupuje práv, vícekrát klesne pod tíhou
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svých bolesti a zstane nepohnuta bez dechu a Jako

mrtvá

Ferdinand druhý byl nelítostný, a Habsburkové

i po nm doléhali jhem úmorným na zemi pokoenou;
nezapomenuli nikdy ,,ohavné rebelie" a zstah ne-

dvri\a a nepátelští k národu, jehož ei nerozumli

a k nmuž, jak svdomí jim temn vyítalo, nekonali

pln svých panovnických povinností.

Pes to prese všecko možná se ješt tázat, zda

porážka na Bílé Hoe — Bílá Hora, kletá hora —
nebyla k dobrému. Šlechta dala píliš zjevné a píliš

etné dkazy své lehkomyslnosti, nevdomosti,

úplného nedostatku politického ducha, aby se mohlo
doufat v možný její obrat, a bez hrzy nelze pomý-
šlet na možné její vítzství. Píklad Polska ukazuje

píliš jasn, jaká by byla budoucnost Cech za vlády

stavovské. Poroba vždy tžší, mšanstvo na mi-

z'n a v nevážnosti, šlechta surová, útratná a úplatná,

poklesnutí povah a strnulost duch, bezvládí po-

stavené na míst ústavy, obanská válka zákonem
schválená a ustálená, zem otevena cizím pletichám,

pokrok vlivu nmeckého a osudným zámrem ne-

pátelský vpád a výboj. Taková byla bilance vlády

polských velmožv a páni eští by byli nebývali ani

osvícenjší, ani šastnjší.

Vítzství Habsburkv i pi hrozných ukrut-

nostech, jimiž vyznaen byl jejich skvlý úspch,
i pi lhostejnosti a liknavosti vtšiny panovníkv,
i pi soustavném nepátelstva druhých, mlo aspo
za šastný výsledek, že zemi dalo pomrný pokoj,

že sjednotilo pod vládou jediného pána jednotlivé
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zeni korunní a chránilo jich proti nájezdu cizímu.

Slované eští a moravští jsouce podrobeni stejným
osudm, prošli týmiž krisemi, a historický jejich vý-

voj byl podobný: když se pak probudili ze své le-

thargie staleté, jejich duševní stav byl dosti podobný,
tak že spolen a stejným tém krokem mohli opt
poít perušený svj život politický. S druhé pak
strany Rakousko, a se s poátku zdá to paradoxním,
pro tuhou svou vrnost ke katolicismu a pro sou-

kromé prospchy své ctižádosti nebylo nikdy moc-
nástvím opravdu nmeckým. Vláda císaská ne-

toliko nepipravovala splynutí Cech s íší nmeckou,
nýbrž chránila jich proti Nmecku, a to práv v dob,
kdy ochablý cit národní a únava byly by je bez

obrany vydaly všem pokusm ddiného nepítele.

Slovanský lid v Cechách a na Morav podržel ve-

likou náchylnost k rodu Habsburskému, v svém
srdci spojuje dva city, jež se povrchnímu pozorovateli

bezdky zdají sob odporovat, velmi velé vlaste-

nectví eské a velmi upímnou a opravdovou od-

danost ku panovníku. Jeho pud ho neklame a dvojí

jeho víra jest osvícenjší nežli rozum uencv a mu-
drc. By Habsburkové nemli nárok na vdnost
zem, ježto se nikdy nestarali o prospch a budouc-

nost národa, který jim svil své osudy, nicmén
nelze popít, že jejich vláda byla ochranným útul-

kem, jehož zásluhou Slované v korun eské pežili

svou nešastnou a nesnadnou existenci až do znovu-

zrození za naší doby.

Habsburkové dali Cechm to, eho potebovali

nejdtklivji, totiž pokoj, a vzali na se péi o jejich

jsoucnost, jíž nemohli více snést. Zem eská ped
bitvou na Bílé Hoe byla hrozn vysílena. Po celá

dv století zažila nejdivnjší pevraty, prošla nej-

rznjšími krisemi, poznala opojnost vítzství a
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úzkost porážky, horeku perušených boj, kde šlo

pokaždé o její blaho. Zdálo se, jako by byla pojata

ohromnou nechutí k životu. Úspchy nejzázra-

njší vedly k bídnému úpadku a snahy nejsmlejší

nechávaly ji nerozhodnou a malomyslnou. Nevdla
již ani, co by mla chtít. Zem eská první prohlá-

sila práva svdomí lidského, zlomila jednotu kato-

lickou a dala znamení k jedné z nejplodnjších revo-

luci v djinách. A nyní prosted nakupených zí-

cenin, jsouc rozervána stranami, bez vdce v boui
nauk nevdla, mže-li se tšit ze svého díla, zda byla

opravdu pokrokem tato svoboda, jež nedovedla nic

zbudovat a jež zemi naplovala ssutinami a duše

zármutkem a výitkami. — Mocným vzmachem pe-
trhala svazky, jimiž byla pipoutána k Nmecku, a

postavila se na první místo mezi národy slovanskými.

Cítila však, že poteba je zíci se ásti této neodvislosti

národní tak hrdinn dobyté a tak žárliv chránné,

aby se pizpsobila všeobecným zákonm historic-

kým, jež vyžadovaly utvoení nových organism
politiclfých: nebezpená to ob, proti níž se vzpíraly

city nejušlechtilejší a pudy nejvnitrnjší, však temné

vdomí jich nedovedlo popít jejich nevyhnutelnost.

— Prohlásila svobodu jak ve svt tak v církvi,

zlomila na chvíli okovy feudální, vzbudila nkolik

sekt nejodvážlivjších, jež kázaly osvobození so-

ciální. A posledním výsledkem tohoto velkého úsilí

demokratického bylo zízení vlády cligarchické,

kde nkolik set rodin, zvítzivších jak nad národem

tak nad králem, v svých neobratných rukou spojo-

valo moc, kterou nedovedlo uchránit ani ped od-

vetou absolutismu. Lidu zbyla zlá volba mezi králi

pronásledovateli a mezi stavy lakotnými. Slova

pozbyla svého smyslu: jako svoboda náboženská

i svoboda politická pozbyla svých pívrženc. Na-
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Stává doba, kdy národové práv tak jako jednotí^

po život phli§ peplnném, v svém srdci tužbami'

vyerpaném necítí více sílu dále žít, to jest pokra-

ovat v boji, a bez hrzy pijímají klid hrobový.

Ve chvíli, kdy koní toto smutné vypravování,

tak trudné v svých obratech a tak žalostné v svých
závrcích, historik sám jest naplnn hokostí ži-

vota, jež se zmocnila eského národa. Jaká mued-
nická to historie! co nadjí zklamaných a zámr
zmaených! K emu tolik úsilí a tohk krve? Co
asu teba, než ideje poaté v hrze a zplozené

v slzách vzrostly a psobily užiteným vlivem, a ony
samy záhy se stávají opt pekážkou pokroku a pe-
hradou budoucnosti! A pedevším jaká ukrutnost

se skrývá v zákonech neproniknutelné spravedlnosti,

jež rukou nelítostnou trestá všecky, jichž smlost
se odváží odtrhnout se od minulosti a vykázat lid-

stvu cesty nové! Žárlivá Nemesis ovládá vždy svt
a odsuzuje Cechy Husovy k staletím despotismu a

záhuby práv tak, jako odsuzuje renaissanní Itálii

ku panství barbar, Lutherovo Nmecko k válce

ticetileté a revoluní Francii k otesm bezvládí

a ku potupnému vpádu.

Avšak nikoliv, i tato zoufalost je zbablá a mamá.
Zda není dostatenou náhradou myšlenka, že se bo-

jovalo a pisplo ku pokroku obecnému? Zda není na

tom dosti, že svt obohacen byl ideou, že byly odstra-

nny pízraky a zjasnny temnoty? Není li dosti,

že bylo vnuknuto nadšení a láska? Není-li dosti, že

se záilo syrapathií a duchem? Ze všech mam.ostí

lidských, pravil slavný spisovatel naší doby, sláva

je snad nejmén marnivá. Posléz oddanost ke vše-

obecným ideám jest ješt nejjistjší zárukou proti

nahodilým pekvapením. Slavná minulost jest nej-

lepším rukojemstvím velké budoucnosti. Národ,
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který se v svých letopisech honosí velkou službou

prokázanou lidstvu, pežije hrob. Vítzové vyrvali

sice Cechm jejich zízení, jejich samostatnost, ano

tém jejich jazyk a jméno, ale nemohli odnít jim

jejich djiny, a o dv století pozdji práv tmito d-
linámi národ eský se obrodil a opt povznesl.
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Poznámky k závrku

*) Jos. Vávra, Djiny královského msta
Kolína rad Labem. 1888.

*) Pamti Daického I. str. 245.

*) I b i d e m str. 246, 250.

*) Majestát prohlašuje svobodu svdomí poddaných
a stavové pomýšleli piznat jim právo, aby mohli sob svc-

bodn zizovat kostely.

•) Budovec dosti již ustoupiv v pozadí roku 1618, ale

jména teprve pozd docházejí u vdomí lidu; v mysli sed-

lák on pedstavuje šlechtu všecka.










